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O problema de pesquisa
O PCC se consolidou enquanto instância normativa de
controle do “mundo do crime” em São Paulo a partir do
ano de 2006 e tem tentado expandir progressivamente
seu domínio para outros Estados da Federação como,
por exemplo, no Estado de Minas Gerais
Minas Gerais: a presença de “ramos” do PCC
- Na Penitenciária Nelson Hungria existem dois pavilhões
exclusivos para presos considerados pertencentes ao PCC

O objetivo da pesquisa
• Analisar as mudanças na sociabilidade
prisional com a chegada dos presos do
Primeiro Comando da Capital (PCC), bem
como as estratégias as quais tem recorrido
para instaurar seu domínio

O Percurso da Pesquisa
“Quem são, como vivem e com quem se relacionam
os detentos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH)” (2015-2017)

A Penitenciária Nelson Hungria

As fases da Pesquisa
Fase 01

Fase 02

Fase 03

• Observação da rotina prisional em 10 prisões da RMBH
• Entrevistas com presos e agentes penitenciários (2015)
• Foram realizadas 79 entrevistas ao final da pesquisa

• Entrevistas em profundidade com presos dos pavilhões do PCC
• Foram realizadas 11 entrevistas (outubro e novembro de 2016)

• Entrevistas com presos do pavilhão 02 e demais pavilhões
• Foram realizadas 11 entrevistas (março a maio de 2017)

Uma breve história sobre o PCC
Criação

• Fundação no dia 31 de Agosto de 1993 no Anexo da Casa de Custódia de Taubaté (SP)
• Foi redigido o Estatuto e instituída a “disciplina” do comando nas prisões de SP

Consolidação

• A “megarrebelião” de 2001 revelou publicamente a consolidação do domínio do PCC
• Reforço da “disciplina” com a proibição de acertos de contas ou agressões entre os presos

Expansão

• Os ataques de Maio de 2006 revelaram que o domínio do PCC não estava circunscrito ao interior
das prisões, mas também tinha se expandido para fora delas
• Posição de hegemonia na regulação do “mundo do crime” tanto dentro quanto fora das prisões

Ramificação

• Através de uma ampla rede de comunicação entre os presídios, membros fora das prisões,
advogados e recrutamento de novos integrantes a organização rompeu os limites fronteiriços
do Estado de São Paulo

De São Paulo para Minas Gerais: os
pavilhões do PCC
• A composição da população prisional dos Pavilhões 01 e
03:
• Aproximadamente 200 presos classificados pela justiça
como pertencentes ao PCC (os “carimbados”)
• São oriundos de diferentes regiões do Estado de Minas
Gerais, sobretudo, do sul de Minas e do Triângulo Mineiro
• Estão divididos em dois grupos, são eles: os presos
“irmãos” e os presos “companheiros”

Não são “batizados”
Companheiros
Estão dispostos a cumprir a
“disciplina”
Status inferior

População dos
pavilhões
São “batizados”
Irmãos
Assumem as instâncias de
controle para a manutenção
da organização dos pavilhões

• Razões para a aceitação do batismo
- Devido à falta de apoio da família
- Devido à falta de apoio do Estado
- Por receberem ajuda financeira, de alimentos
e material de higiene nos pavilhões
- Devido à ajuda do PCC com o transporte dos
familiares nos dias de visita
- Por que gostariam de lutar contra as injustiças
e opressões do sistema

A organização da vida prisional sob o
comando dos “irmãos”
JETS

São os “líderes” do
pavilhão

Administram o
cotidiano e os conflitos
entre os presos
Negociam com a
administração

DISCIPLINA

ESPORTE

Ensinam as normas do
Estatuto

Recolhimento e
distribuição de produtos

Fazem a “vigilância” e
“fiscalização” dos
comportamentos

Contabilidade de
pagamentos e gastos

Fazem relatórios dos
casos de violação da
disciplina

Organizam campeonatos
de futebol e bingos

Alguns problemas enfrentados...
• A descoberta de “falsos profetas”
• As dificuldades ou resistência dos presos
“mineiros” em aceitar, adequar e seguir as
regras da “disciplina” do PCC dentro e fora das
prisões
• Os pedidos de desligamento da organização
• No recrutamento de novos integrantes para o
PCC (a recusa de convites)

A visão dos “irmãos” do PCC
• Os criminosos “mineiros” são rotulados como
“mentes
fechadas”,
“desorganizados”,
“atrasados” e “individualistas”
• Resistem em “fechar” com o PCC por viverem
num “ritmo acelerado de guerra”
• Preferem “guerrear entre si a guerrear com a
polícia”

“Ah! Para mim, às vezes, o cara acha que o crime
organizado, é porque as coisas dele vão para
frente, que é bem organizado, não tem briga, não
tem guerra, entendeu?! Porque para mim crime
organizado é onde que não existe guerra! Vamos
supor, igual o meu bairro, são... Ribeiro, Paulo VI,
Belmonte e Nazaré, quatro bairros! Para mim, o
crime organizado é não ter a guerra! Se existir
guerra, existe morte, então quer dizer: onde há
morte não existe organização” (Entrevista Preso)

Os limites à disciplina do PCC
• Os presos “mineiros” não compartilham essa
convicção apontada pelos “irmãos” do PCC,
alegando existirem muito mais perdas do que
ganhos ao submeter-se à disciplina

• Razões para a recusa dos convites
-

O carimbo da justiça representa um
impedimento para a conquista de benefícios
judiciais
- Nos pavilhões do PCC a vida prisional é “mais
pesada”
- Impossibilidade de conseguir um trabalho na
penitenciária
- O risco de morte na organização é maior

- O impedimento de não possuírem autonomia
para matar possíveis rivais ou desafetos tanto
dentro quanto fora da prisão
- O controle sobre o tráfico de drogas torna o
empreendimento menos lucrativo
- As dificuldades para sair da organização após
passarem pelo processo de batismo, além das
possíveis ameaças de morte depois dos
pedidos de desligamento ou exclusão

“Eu não adoto não. Eu não adoto, não gosto. Eu já tive
oportunidade de me batizar, eles (PCC) falam batizar,
de pertencer a eles e não quis. Duas vezes eu recebi
convite e não quis. Não quis porque envolve família e
eu sou muito família. Envolve família, aquela coisa do
Estatuto fala para pertencer a eles você tem que largar
família, abandona família, pai e mãe. E sua família
agora é o Comando. Eu não acho isso certo, eu não
nasci do Comando e quando eu estava envolvido
diretamente com a criminalidade, eu não nasci para ser
governado. Eu preferia governar, então não adoto, não
adoto” (Entrevista Preso)

Acirramento das tensões ...
• Ex-integrantes do PCC jurados de morte são
colocados em celas de “seguro” da penitenciária,
nos pavilhões do trabalho e alguns “irmãos”
também estão reclusos nos anexos

• Convivência tensa
- Os “irmãos” do PCC são rotulados pelos presos
“comuns” como presos “lero-lero”, “pão com
carne” e que “pagam para serem bandidos”

Considerações Finais
• Primeiramente, é possível perceber que há
resistência de alguns presos mineiros quanto à
disciplina imposta pelo PCC
• Não aceitam entrar na facção por não
quererem perder a autonomia para resolver
seus problemas dentro do “mundo do crime”
• Na penitenciária, os convites para ingresso
na facção são aceitos, inclusive, para aliviar as
privações materiais

• A política de transferência de presos suspeitos
de envolvimento com o PCC para a
Penitenciária Nelson Hungria pode ser vista
como oposta aos objetivos que ela pretende
alcançar
• Alguns presos efetivamente não conseguem
se adaptar à disciplina exigida pelo PCC, mas
outros acabam se inserindo fortemente na
organização, contribuindo para o seu
fortalecimento e institucionalização
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