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CAMINHOS 

| FACÇÕES CRIMINOSAS | Para quem quer sair do 
universo criminoso das facções, as possibilidades 
são mínimas. Territorialização dos presídios 
e a realidade das comunidades tornam os 
desligamentos cada vez mais raros e difíceis 

“Estou deixando a caminha-
da. Quero cuidar da minha fa-
mília e fi car em paz com Jesus”, 
justifi ca um jovem, em vídeo 
compartilhado nas redes so-
ciais. Ao lado do pastor Fran-
cisco Ferreira da Mota, 41, o ex-
faccionado informa à cúpula da 
organização criminosa a qual 
pertencia, no município de Cru-
zeiro do Sul, no Acre, que está 
de saída. Escolheu passar por 
uma das raras portas de re-
mição permitidas pelo “crime”. 
Recorreu à fé.

Em um cenário de espraia-
mento das facções criminosas 
por todas as regiões do País, 
são cada vez mais largos, am-
plos e atrativos os caminhos 
que levam os jovens brasilei-
ros até essas organizações. 
Atraentes, sobretudo àque-
les que vivem em situação de 
vulnerabilidade social, esses 
grupos criminosos são vistos 
como atalhos para a ascensão 
econômica e o status. Sedução 
diante da realidade vivida nas 
comunidades carentes.

Assim, batizando novos 
membros nas ruas, presídios 
e centros socioeducativos, as 
facções encorpam suas fi lei-
ras. Enquanto isso, as portas 
de saída são cada vez mais 
estreitas. Pior, o acesso a es-
ses escapes, quando existem, 
depende de critérios estabe-
lecidos pelas próprias facções. 
Para que o desligamento seja 
permitido, são considerados, 
por exemplo, o nível de ocupa-
ção no escalão da organização 
criminosa, o grau de envolvi-
mento com o grupo e o objetivo 
da quebra do vínculo.

A favor da disposição de sair, 
pesam o arrependimento, o 
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apelo familiar e o chamado re-
ligioso. Tudo é levado em conta 
durante um julgamento rigoro-
so feito pelas cúpulas. “Existem 
alguns casos em que a saída não 
é permitida. Depende da situa-
ção. Se for para mudar de vida, 
eles liberam. Mas se for para 
‘rasgar a camisa’, sair de uma 
facção e ir para outra, jamais”, 
explica o pastor Francisco, que 
há cinco anos se dedica ao res-
gate de jovens.

Há ainda situações específi -
cas. “Nunca derramei sangue 
de ninguém da família rival”, 
enfatiza, no vídeo, o jovem 
egresso, em recado aos inimi-
gos com quem antes disputou 
territórios para o tráfi co. É 
que a permissão dos compa-
nheiros de crime não exime 
de culpa, nem garante a com-
preensão dos membros de 
grupos rivais. “Que Deus toque 
no coração de vocês, como to-
cou no meu”, apela.

O processo de saída care-
ce ainda de acompanhamen-
to permanente. “Depois disso, 
fi co monitorando e conduzindo 
eles. Vou conversando, trago 
para dentro da minha casa, 
levo para a igreja. Eles fi cam 
sendo monitorados por mim e 
pelo crime. Eles (faccionados) 
torcem para que eles (egressos) 
permaneçam na igreja, torcem 
pela reabilitação. Existe um 
temor forte a Deus entre eles, 
apesar de ser da forma deles”, 
descreve o religioso. “Só dá cer-
to se for assim”, conclui.

Diante do drama nacional e 
da necessidade de uma inter-
venção que possibilite a saída 
de faccionados das organiza-
ções criminosas, como forma 
de diminuir a abrangência e a 
capilaridade desses grupos, O 
POVO inicia hoje uma série de 
reportagens na qual discute o 
papel do Estado e da sociedade 
na construção de métodos para 
atender àqueles que se arre-
penderam de decisões passa-
das, pagaram pelos crimes que 
cometeram e agora buscam 
vida nova.

LEIA 
AMANHÃ

Na segunda 
reportagem, a 
territorialização 
dos presídios e 
o depoimento de 
um ex-faccionado
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| Caminho sem volta | 

diviSão de 
territórioS 
dificulta, diz 
defenSor

caminhos 

o pastor promove 
reuniões mensais com os 
ex-membros de facções na 
igreja que preside, a muralha 
de Fogo. os encontros 
costumam contar com a 
presença de autoridades 
locais das polícias 
militar e Civil, além de 
representantes dos poderes 
executivo e legislativo.

No ceará, várias igrejas 
realizam trabalho de 
evangelização nas 
penitenciárias. Segundo 
a Secretaria da Justiça e 
Cidadania (Sejus), as grandes 
unidades prisionais contam 

com quadras e salas de 
aula que podem receber 
as instituições religiosas.

Nesses espaços, templos 
são montados para a 
realização de cultos e 
missas. em alguns casos, 
presos que se convertem 
são removidos para a ala dos 
evangélicos, em separado 
das facções. representantes 
das entidades que atuam 
no Ceará, contudo, se 
recusaram a falar sobre o 
tema, considerado delicado.

os dias de atividade são 
previamente agendados 

com as direções, 
possibilitando que as áreas 
comuns sejam utilizadas 
por todas as instituições.

Nas redes sociais, 
circulam fotos de faccionados 
cearenses que dizem ter 
saído de organizações 
criminosas pela fé. Como 
forma de demonstrar que 
“deixaram a caminhada”, no 
lugar dos gestos que indicam 
a facção de pertencimento, 
os ex-membros posam com 
o dedo indicador apontando 
para o alto e uma bíblia 
na mão, acompanhado da 
frase “deus acima de tudo”.

O papel da religiãO

Convertido há nove anos, 
pastor há cinco, Francisco 
Ferreira da Mota, 41, dedica 
parte do ministério ao resga-
te de arrependidos. Enxerga 
em cada um deles o próprio 
passado. Casado, pai de três 
filhos, o religioso é também 
ex-presidiário. Condenado por 
tráfico de drogas, assalto, fur-
to e receptação, cumpriu pena 
entre 2007 e 2010. Saiu por in-
dulto presidencial. E diz ter 
vencido. “Agora, minha profis-
são é ganhar almas”, conta.

Conhecido por seus vídeos 
postados no YouTube, Fran-
cisco revela que nos tempos de 
“vida bandida” a situação era 
outra. “Na minha época, não 
existia facção. Tinham drogas 
e armas. Mas não essa rivali-
dade por poder. Começou lá 
por 2014 e criou força”, aponta 
o acreano. Na região onde vive, 
a disputa por territórios se dá 
entre o Primeiro Comando da 
Capital (PCC), aliado à facção 
local Bonde dos 13 (B13), e o Co-
mando Vermelho (CV), que se 
aliou à Família do Norte (FDN).

A configuração é seme-
lhante à guerra travada em 
território cearense, onde o 

| pastoR FRanCisCo | 
Ex-presidiário, religioso dedica 
parte do seu tempo do seu 
ministério ao resgate de quem 
decide abandonar facções

a hiStória de 
quem eStende 
a mão ao 
Semelhante

PCC é aliado da facção Guar-
diões do Estado (GDE), en-
quanto rivaliza com CV e 
FDN. Entre as próprias or-
ganizações criminosas, con-
tudo, existe certo respeito e 
respaldo à religiosidade. 

“Minha atuação no mundo 
do crime era grande, mas nun-
ca matei. Saí sem dever nada 
e já ministrando a palavra, na 
Assembleia de Deus. Preguei 
na rua, abri o ministério, regu-
larizei e chegaram os jovens. E 
só tinha uma forma deles saí-
rem das facções, que era gra-
vando vídeo, dizendo não ser 
mais da caminhada, que se 
converteram. Eles conheciam 
meu caráter e história, viram 
como Deus transformou mi-
nha vida e se espelharam em 
mim. E as cúpulas passaram a 
me respeitar”, descreve.

Na igreja, Francisco estima 
ter auxiliado na saída de cer-
ca de 150 homens das facções. 
Entre eles, garante, a reinci-
dência é quase nula. “O papel 
do pastor é cuidar, seja quem 
for. E se eu renegasse algum 
deles, estaria renegando mi-
nha própria história”, pontua. 
O pastor considera, contudo, 

que o retorno às facções, em 
alguns casos, é justificável. 

“Falta oportunidade. Eles 
saem sem escolaridade, de lu-
gares periféricos e sem saber 
fazer nada. Não têm para onde 
ir, não se profissionalizaram. A 
igreja entrou com a reabilita-
ção química e espiritual, mas 
faltou profissionalização, ca-
pacitação. Eles saem e ficam 
de cara para cima. Chega o 
convite e eles voltam. Precisam 
de dinheiro para se alimentar. 
Falta opção”, sintetiza.

Parte dos egressos que 
Francisco ajudou aparece em 
vídeos divulgados nas redes 
sociais. O método é utilizado 
pelos faccionados para dar 
ciência aos “patrões” ou “sin-
tonias” da concretização de 
saída, que carece ainda da 
compreensão dos desafetos.

“Os vídeos são enviados di-
reto para a cúpula. Eles dão 
o aval. Na maioria das vezes, 
saindo para a igreja, não tem 
problema. Eles têm temor ao 
Senhor Jesus. Todas essas pes-
soas, estejam elas no topo do 
escalão ou abaixo, recebendo 
ordens, elas têm uma espe-
rança e acreditam que um dia 
alcançarão uma vida longe do 
crime. Precisam de oportuni-
dade, mas muitos não dão”, diz. 

Sobre a política de encar-
ceramento em massa, o pas-
tor aponta descompasso com 
a reabilitação, ressocialização 
e capacitação. E cobra apoio. 
“Os governantes precisam 
olhar com mais carinho para 
as igrejas evangélicas. Falta 
gratidão e reconhecimento 
por quem arrisca a vida fa-
zendo um papel que é deles. 
O custo de um preso é muito 
alto. E cada bandido a menos 
se reverte em segurança para 
as famílias e economia para os 
cofres públicos”, considera.

Por fim, o pastor prega a 
não estigmatização dos egres-
sos e desabafa. “Eles procu-
ram a igreja para mudar de 
vida. Correm para os braços 
de Jesus porque se corressem 
para a sociedade, ela os dis-
criminaria. Precisamos olhar 
as pessoas com amor. Por trás 
dessas pessoas em situação 
deplorável, existe uma alma 
que pede por libertação, so-
corro. Temos que pregar o 
amor e não virarmos as cos-
tas”, apregoa. (Thiago Paiva)

O enfrentamento 
é necessário, 
mas deve vir 
acompanhado da 
prevenção
emerson castelo branco, 
defensor público

esquecidos. Se você não muda 
de território, não consegue sair. 
Existem dívidas e o crime co-
bra”, descreve. 

O defensor afirma ser im-
portante auxiliar aqueles que 
desejam sair das facções, mas 
ressalta ser ainda mais urgen-
te dificultar a entrada de novos 
membros. “O caminho é o Esta-
do ocupar as áreas dominadas 
com serviço, políticas públicas, 
emprego, moradia, urbani-
zação e com polícia também, 
prendendo os mais perigosos. 
O enfrentamento é necessário, 
mas deve vir acompanhado da 
prevenção, com vantagens adi-
cionais para o desenvolvimento 
de atividades lícitas”, conclui. 

Fortaleza é hoje uma cidade 
fragmentada. Bairros, comu-
nidades e quadras, sobretu-
do na periferia, têm “donos”. 
E eles não permitem insubor-
dinação. Quem vive fora, em 
território dominado por rivais, 
não entra. E quem vive dentro, 
sob domínio local, se submete. 
Nesse contexto, na avaliação do 
supervisor do Núcleo de Assis-
tência ao Preso Provisório e às 
Vítimas de Violência (Nuapp) da 
Defensoria Pública Geral do Es-
tado do Ceará, defensor público 
Emerson Castelo Branco, uma 
vez membro das facções, a saí-
da é quase impossível.

“A questão se tornou muito 
mais séria porque as facções 
dividiram os territórios. E no 
momento em que eles dividem 
os territórios, as pessoas pas-
sam a ser reféns. Muitos jovens 
vêm aqui e sempre faço esta 
pergunta: Vocês fazem parte 
de facção? Alguns dizem que 
sim, outros, não. Mas teve uma 
jovem que disse: ‘não adianta 
dizer que a gente não é porque 
a gente é. Mas a gente não é. Só 
que, no nosso bairro, a gente 
tem que dizer que é”.

A declaração da jovem revela 
uma vigilância constante. Mes-
mo aqueles que não são bati-
zados, não sendo considerados 
membros das facções, são obri-
gados a guardar certa “identi-
ficação” com o grupo. “Eles se 
encaixam no que denominam 
de ‘simpatizante’. Não estão sob 
hierarquia, não trabalham com 
eles, mas têm o dever de ter 
simpatia, respeitar. Não trazer, 
nem se relacionar com gente de 
facção rival”, completa.

Emerson destaca que des-
conhece casos no Ceará de saí-
da de membros batizados por 
facções por meio da fé. E nos 
raros casos de saída dos quais 
tomou conhecimento, os in-
teressados precisaram fugir 
para outros estados. “Saíram e 
não voltaram. Não se comuni-
cam. Vão embora e esperam ser 
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SEDUÇÃO 
| O CAMINHO DE VOLTA | O depoimento de 
um ex-faccionado que deixou a organização a 
qual pertencia após sobreviver a um atentado

Um convite inesperado, ain-
da em 2013, seduziu o jovem de 
16 anos, morador de Rio Bran-
co (AC): transportar drogas 
em troca de dinheiro. A mis-
são, aparentemente simples, 
levou a um caminho quase sem 
volta. É que havia uma condi-
ção para se encarregar do ser-
viço pelo qual, a depender da 
quantidade trafi cada, paga-
va-se R$ 5 mil, em média. “Só 
podia aceitar quem entrasse 
para a facção”, conta.

Em entrevista ao O POVO, 
hoje aos 21 anos, o caçula de 
cinco irmãos, que vive em 
Cruzeiro do Sul (AC), detalha o 
que passou nos cinco anos em 
que viveu sob a hierarquia de 
uma organização criminosa. 
“Entrei para ganhar dinhei-
ro, dinheiro fácil. Foi através 

de amizades que já eram da 
facção. Eu gostava de vender 
drogas”, disse, ao negar o co-
metimento de crimes como 
roubo ou homicídio.

Ainda na adolescência, com 
o 2º ano do Ensino Médio con-
cluído, o jovem - que terá a 
identidade preservada - foi 
apreendido por ato infracional 
análogo ao tráfi co. Cumpriu 
dois anos de medida socioe-
ducativa, saiu da internação já 
adulto e foi novamente preso. 
“Fui botar uma droga perto da 
fronteira, oito quilos de ma-
conha, de ônibus, e caí para a 
Polícia Civil”, relembra. Conde-
nado a cinco anos, em regime 
fechado, cumpriu dois.

No início deste ano, passou 
a responder em liberdade - ou 
não. “Minha rotina era a mes-
ma de estar em uma prisão, 
só que aqui fora. Saí de uma 
prisão e entrei em outra. Vivia 
com insegurança, medo mis-
turado com pavor. A diferen-
ça é que eu podia ver a luz do 
sol e as pessoas ao meu redor. 
Nem meus familiares podiam 
ir onde eu estava, nem eu até 
eles”, ressente.

Isolados, pais e fi lho mo-
ravam em bairros dominados 
por facções rivais e, portan-
to, eram proibidos de se ver. 
“Se eu fosse lá, eles podiam 
me matar. E se eles viessem 
onde eu estava, podiam mor-
rer. Pensariam que eles es-
tavam levando informações 
para mim. Quando pegam, 
eles amarram, matam, fazem 
vídeo, isso tudo que a gente 
vê nos noticiários frequen-
temente”, descreve. Sozinho, 
continuou trafi cando durante 
alguns meses.

Até que, meio à guerra de 
facções, o pressentimento se 
concretizou. Surpreendido por 
dois rivais, o jovem foi alvo de 
um atentado em uma das ruas 
do bairro onde vivia. Cinco 
disparos o atingiram na nuca, 
abdômen, duas pernas e uma 
das mãos. Consciente, e ciente 
do risco de morte que corria, 
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REPORTAGEM

DO TRÁFICO 
REDENÇÃO E AS MARCAS DO PASSADO

ainda na sala de cirurgia, fez 
uma promessa. “Eu disse a 
Deus que, se ele me livrasse, 
sairia dessa vida”, se emociona.

Passado o procedimento, 
foram dois meses de inter-
nação no hospital e outros 
três de recuperação em casa. 
Hoje, ainda com uma bala 
alojada na cabeça, o jovem 
vive sem sequelas. “Só tenho 
as marcas. Não retirei a bala 
porque corria o risco de fi car 
paraplégico. Mas ela não está 
ofendendo em nada. Foi um 
milagre. Ele me livrou e hoje 
eu estou aqui. Cumpri o que 
prometi e agora tento resga-
tar almas para Deus”.

Atualmente, o ex-facciona-
do vive em uma casa de apoio 
cedida pela igreja da qual é 
membro. Mora com a compa-
nheira, uma fi lha de nove me-
ses e um casal de enteados, de 
14 e 16 anos. Sem emprego fi xo, 
faz bicos de pintor e ajudante 
de pedreiro, mas não reclama.

“Minha vida está uma bên-
ção. Graças a Deus, posso 
dormir tranquilo, acordar. 
Colocar a cabeça no travessei-
ro e tirar uma noite de sono 
abençoada, algo que antes eu 
não podia. Antes eu dormia e 
era arriscado acordar morto 
ou então nem acordar. Hoje eu 
posso trabalhar, andar na rua 
tranquilamente, ir aos outros 
bairros que eu não podia. Tudo 
mudou completamente para 
melhor”, diz, aliviado.

Livre, o jovem defende apoio 
à causa do resgate de facciona-
dos. “Seria bom que os gover-
nos voltassem os olhos para 
essas pessoas. Um projeto, uma 
casa de reabilitação. Muitos 
têm vontade de sair, mas não 
têm ajuda. Estão desligados da 
família, vivem no mundo por 
contra própria e a sociedade 
discrimina. Às vezes, eles têm 
fi lho para sustentar. E, queren-
do ou não, na facção, eles são 
chamados de família. Um ajuda 
ao outro. E muitos se obrigam a 
entrar para não passar neces-
sidade”, desabafa.

Muitos têm vontade 
de sair, mas não 
têm ajuda. Estão 
desligados da 
família, vivem no 
mundo por contra 
própria 
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do tráfico 

“Tem muiTa genTe que se 
esconde aTrás da BíBlia”

egResso

No Acre, assim como no 
Ceará, a saída da facção, 
quando motivada pela reli-
gião, carece de demonstra-
ções de fé. O critério adotado 
tem como objetivo impedir 
que as igrejas sejam usadas 
como atalhos para forçar o 
desligamento das organiza-
ções criminosas.

“Tem muita gente que se 
esconde atrás da Bíblia. Teve 
um cara que era da minha 
mesma organização que fez o 
vídeo se desligando e foi para 
a igreja. Um dia, ele foi jogar 
sinuca num bar, em um lugar 

predominado pela outra fac-
ção. Aí, eles foram lá e ma-
taram”, exemplifica o jovem 
acreano que conseguiu sair da 
facção pela conversão cristã.

O monitoramento, segundo 
conta, é feito para saber se, de 
fato, o membro desligado está 
na religião. Os mais interessa-
dos nessa fiscalização, segun-
do o jovem, são os membros 
da facção rival. “Eles é que fi-
cam mais de olho. Eles já têm 
sede de matar a pessoa. Os 
membros da facção que você 
fazia parte lhe entendem. De-
sejam boa sorte, abençoam, 
pedem oração. Depois a gen-
te se desliga, muda os núme-
ros de contato e seguimos em 
frente. Mas a rival fica moni-
torando”, revela.

Fontes do Ministério Públi-
co do Estado do Ceará (MPCE), 
ouvidas pelo O POVO, con-
firmam que o monitoramento 
também ocorre aqui. “Esse é 
um tema delicado. Alguns ca-
sos de saída são até motivo 
para decreto (sentença de mor-
te aplicada pelos ‘tribunais do 
crime’). Há relatos de pessoas 
que querem sair, mas temem 
ser decretadas por suspeita de 
traição. Há casos de saída para 
a igreja, para a fé. Mas se eles 
souberem que era balela, de-
cretam. Tem que demonstrar 
que está na religião”, confirma 
um promotor.


A SÉrIE

A SÉrIE
Na primeira 
reportagem 
da série, 
o povo 
mostrou 
ontem como 
são difíceis os 
caminhos para 
abandonar a 
vida no crime 
quando se 
está ligado 
a facções 
criminosas.

LEIA AmANHÃ
em entrevista, 
especialista 
defende 
projeto para 
esvaziar 
facções 
criminosas.

PasToral 
defende 
reTomada 
do conTrole

pRojeto

Membro da Pastoral Carce-
rária da Igreja Católica, o pa-
dre Marcos Passerini defende 
a existência de um projeto, a 
curto, médio ou longo prazo, 
de retomada do controle das 
penitenciárias. “Esse é um 
problema muito disciplinar. 
Não basta inteligência. Tem 
que se envolver Legislativo, 
Judiciário, academias. Um 
mutirão permanente de todas 
essas forças, e não um pro-
blema que se trata debaixo 
de sete chaves”, avalia. Para o 
padre, a atuação das facções 
no Ceará, por muito tempo, 
foi minimizada. “Em 2016, o 
ex-secretário da Segurança 
(Delci Teixeira) chamou de ‘pi-
rangueiros’. Agora, a ficha está 
caindo aos poucos. Precisamos 
de um fórum permanente de 
órgãos governamentais e não 
governamentais para tratar 
dessa questão”.

esPecialisTa diz que 
divisão Por Presídios é 
“dilema comPreensível”

BRuno paes manso

A divisão das facções por 
presídios no Ceará foi ado-
tada como forma de preven-
ção a novos massacres, como 
o registrado em presídio de 
Manaus, em janeiro de 2017. 
Por trás das matanças, contu-
do, existia uma estratégia das 
próprias organizações crimi-
nosas: a busca por proteção no 
interior do sistema prisional.

Na avaliação do cientista po-
lítico Bruno Paes Manso, que é 
pesquisador do Núcleo de Estu-
dos da Violência (NEV) da Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
a segurança é a maior preocu-
pação dos líderes do Primeiro 
Comando da Capital (PCC) nas 
penitenciárias. Fora delas, diz 
Manso, o objetivo da facção nun-
ca foi “dominar territórios”, mas 
atuar como uma “agência regu-
ladora do mercado de drogas”.

“Como boa parte das lide-
ranças está presa e age a par-
tir das prisões, eles têm essa 
preocupação de ter um grande 
número de aliados no sistema 
para não ficarem vulneráveis 
em espaços com grupos rivais. 
É uma estratégia de defesa e, se 
necessário, ataque. Do lado de 
fora, o objetivo é ter uma ampla 
rede de parceiros que comprem 
as drogas deles e mantenham 
acordos territoriais”.

Jornalista e especialista em 
criminologia, Manso é um dos 
autores do livro A Guerra - A 
ascensão do PCC e o mundo do 
crime no Brasil, publicado em 
agosto deste ano pela editora 
Todavia. Ele lembra que, tam-
bém durante os massacres de 
2017, por meio de salves, a fac-
ção chegou a permitir a deban-
dada de inúmeros membros, 
em situação de vulnerabilidade, 

para evitar que fossem mortos.
Entretanto, a janela se deu 

por um curto período. Hoje, 
segundo o pesquisador, ainda 
é possível sair de uma facção 
com o porte do PCC, mas a ne-
gociação é demorada, bem ar-
gumentada e respaldada. Man-
so defende a atuação do Estado 
como mediador dessa transi-
ção, com o emprego de ex-fac-
cionados, também como forma 
de desestimular a entrada de 
novos membros. 

“Eles têm legitimidade para 
contar da ilusão que é o dis-
curso das facções”, diz. Como 
forma de corrigir a divisão dos 
presos por facção, situação 
que classificou como “dilema 
compreensível”, ele defende a 
regulamentação do mercado 
de drogas, enfraquecendo fi-
nanceiramente as organizações 
criminosas e evitando a media-
ção dos conflitos feita pelas fac-
ções, com uso da violência. 

“Com a divisão dos presídios 
e territórios, existe esse proble-
ma da indução das pessoas a 
ingressarem nas facções. Mas, 
por outro lado, há uma gestão 
da violência dos conflitos. Mui-
tas mortes acontecem por cau-
sa dessa mistura. É um dilema 
complicado que as autoridades 
precisam lidar”, diz.

Manso considera ainda que a 
origem do problema está no en-
carceramento em massa reali-
zado nos últimos anos, que não 
foi acompanhado por melho-
rias no sistema penitenciário 
brasileiro. “Sem espaço e pes-
soal para fazer a gestão, foram 
produzidos efeitos colaterais 
que fortalecem o crime, em vez 
de controlá-lo. O remédio virou 
um veneno”, conclui. 

Em 1º de janeiro de 2017, 
detentos do Complexo Peni-
tenciário Anísio Jobim, em 
Manaus (AM), deflagraram 
uma rebelião que durou 17 ho-
ras. Intervalo suficiente para 
que 56 presos fossem mortos 
e outros 225 fugissem. Foi o 
maior massacre do sistema 
prisional amazonense. Ao fi-
nal do inquérito, que ouviu 
350 testemunhas, 210 pessoas 
foram indiciadas e a motiva-
ção dos crimes, esclarecida: 
guerra entre facções. 

Ministério Público e Polícia 
Civil amazonenses concluíram 
que a ação foi comandada pela 
facção Família do Norte (FDN), 
com objetivo de exterminar 
membros do Primeiro Co-
mando da Capital (PCC). Como 
efeito cascata, após matança, 
vários estados dividiram seus 
presos de acordo com a facção 
de batismo ou simpatia. 

No Ceará, uma megaopera-
ção foi realizada 48 horas após 
o episódio. As secretarias da 
Justiça e Cidadania (Sejus) e 
da Segurança Pública e Defesa 
Social (SSPDS) separaram os 
presos entre as unidades exis-
tentes. O objetivo, conforme a 
Sejus, era “desarticular lide-
ranças e prevenir conflitos nos 
estabelecimentos prisionais”. 
O risco de que um confronto 
semelhante ocorresse era alto. 

Desde então, o Centro de 
Triagem e Observação Cri-
minológica (CTOC), unidade 
prisional localizada em Aqui-
raz, na Região Metropolitana 
de Fortaleza (RMF), funciona 
como porta de entrada do sis-
tema penitenciário cearense. 
Entretanto, a separação por 
perfil criminológico, que an-
tes obedecia ao tipo de crime 
ao qual o interno respondia, 
agora se dá pela afinidade 
com as facções.

“Além do peso, altura e ou-
tros exames, o formulário 
digital de triagem inclui um 
procedimento de autodecla-
ração do interno, no qual ele 
deve informar a qual facção 

penItenCIÁRIas

disTriBuição de Presos 
Por facções esTimula 
TerriTorialização

pertence para ser encaminha-
do e transferido sem correr 
risco de vida. Esse é um dos 
elementos mais importantes 
na triagem”, explica o presi-
dente do Conselho Penitenciá-
rio (Copen), Cláudio Justa. 

O problema, segundo o con-
selheiro, é que ao tentar pre-
servar a vida dos detentos o 
Estado acaba por estimular 
o conceito de territorializa-
ção das facções, incentivando 
a entrada de novos membros 
para esses grupos, visto que os 
simpatizantes são recolhidos 
junto aos membros efetivos.

“É fato consumado a pre-
sença das facções no Ceará, 
em um recorte territorial que 
se transpõe para o sistema 
penitenciário. Ali, simbolica-
mente, se estabelece a questão 
das identidades. O Estado está 
sem saída, pois não há efeti-
vo de agente e infraestrutura 
prisional para não se levar em 
conta esse fator”, lamenta.

O presidente destaca, con-
tudo, que o pertencimento às 
facções é naturalizado quando 
a separação é feita por auto-
declaração, e não por investi-
gação. Para Justa, caberia ao 
Ministério Público do Estado 
do Ceará (MPCE) identificar a 
facção de pertencimento dos 
detentos e consequente de-
núncia por crime de organiza-
ção criminosa.

“Não existe denúncia. O 
cara se declara membro de 
facção, vai para o presídio de 
afinidade, mas não é apenado 

pelo novo crime. Isso estimu-
la. Se eu digo que sou da facção 
e não tenho medida de repres-
são, isso estimula a coopta-
ção”, argumenta.

Procurado pelo O POVO, o 
MPCE informou, por meio de 
nota, que “no âmbito de suas 
funções, assevera que a acusa-
ção penal precisa ser feita com 
muita responsabilidade, caso a 
caso, após criteriosa investiga-
ção e individualização de con-
dutas criminosas”. 

Com a divisão 
dos presídios e 
territórios, existe 
esse problema 
da indução 
das pessoas a 
ingressarem nas 
facções. Mas, por 
outro lado, há uma 
gestão da violência 
dos conflitos
bruno paes, jornalista e 
cientista político
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Ser mãe, solteira, profes-
sora, universitária e morado-
ra de um bairro da periferia 
de Fortaleza é um arranjo que 
demanda tempo. Para viver e 
ensinar a viver. Desafi o para 
quem busca ser presente na 
criação dos fi lhos. Cenário de 
disputa constante com a sedu-
ção das facções criminosas.

“Sempre o acompanhei de 
perto. Até que, aos 12 anos, ele 
começou a ir à escola sozinho. 
Eu estudava na época. Pedia às 
vizinhas para o observarem. 
Não tinha onde deixá-lo. E o 
comportamento dele foi mu-
dando. Teve o primeiro con-
tato com a maconha, começou 
a gazear a escola, a faltar”, re-
corda a mãe de um jovem, so-
bre o início da peleja para não 
“entregar” o fi lho às organiza-
ções criminosas.

Por orientação do Conselho 
Tutelar, o menino foi levado a 
um Centro Urbano de Cultura, 
Arte, Ciência e Esporte (Cuca). 
Aos 14 anos, porém, o adoles-
cente saiu de casa. Foi morar 
com amigos. “Lá, no Cuca, para 
além dos muros, existem esses 
meninos à margem da socieda-
de que, pela idade, se reconhe-
cem uns nos outros”, diz.

Dias depois, veio a primeira 
internação, após tentativa de 
assalto. Foi o início da peregri-
nação por centros socioeduca-
tivos. O ambiente não ajudava. 
“Os centros eram escolas de 
crime”, afi rma. As internações 
se intercalaram entre cinco 
unidades. Todas com o mesmo 
contexto de torturas e outras 
violações. Em 2016, quando o 
jovem voltou às ruas, as fac-
ções haviam se estabelecido 
nos territórios.

“Tive medo de trazê-lo para 
casa porque ele acabou indo 
para um bairro do grupo que se 
declara rival ao que dominou o 
lugar onde moramos”, conta. No 
desespero, enviou o fi lho para o 
Interior, depois para outro esta-
do, até decidir que era hora de 
trazê-lo para casa.

“Fui conversar com os me-
ninos que dominam o territó-
rio. Falei com eles. Os meninos 
cresceram junto com meu fi lho. 
Falei que ele não era batizado, 
que não fazia parte de facção. 
Disse que morava sozinha, que 
eles cresceram dentro da minha 
casa. Apelei e consegui. Deixa-
ram ele voltar”, conta.

O retorno representou o iní-
cio de outra jornada: a busca 
por alternativa ao recrutamen-
to. “Ele foi aliciado, chamado 
para os ‘corres’ (crimes). E não 
tem volta. Foi difícil. Ele passou 
por cadeias dominadas pelo ou-
tro grupo. E se você está dentro, 
seu grupo lhe protege. Se está 
fora, não. O problema dos sim-
patizantes é esse. Foi aí que ele 
me disse: ‘mãe, se não entrar, eu 
morro’”, relembrou.

Em meio ao dilema, a mãe 
tentou de tudo. “Andei de rua 
em rua com ele, com o currí-
culo debaixo do braço, mas a 
gente não conseguiu”. Com a 
ociosidade, veio um roubo e 
o tornozelamento eletrônico. 
“Ficou ainda mais difícil arru-
mar emprego”. O jovem passou 
a fazer poesias nos ônibus. Por 
vergonha, segundo a mãe, des-
ligou a pulseira, deixando de 
carregá-la.

Um mandado foi expedido. 
Preso, foi levado ao Centro de 
Triagem e Observação Crimino-
lógica (Ctoc). “Aquele presídio é 
um teste psiquiátrico. Um ter-
ror para as famílias e para quem 
está lá. Mas ainda bem que 
aquilo existe. É uma alternativa 
para não sentenciar as pessoas 
à morte”, resume, em uma re-
ferência à divisão de presos por 
facções de batismo ou afi nidade, 
para evitar confrontos.

Preso provisório, aos 19 anos, 
o jovem foi encaminhado ao 
Centro de Execução Penal e In-
tegração Social Vasco Damas-
ceno Weyne (Cepis), antiga CPPL 
5, que abrigava a massa carce-
rária (aqueles que se declaram 
não membros de facções). Após 
uma rebelião, contudo, o pre-
sídio “quebrou” e o jovem foi 
transferido para a Penitenciária 
de Pacatuba. 

“Embora ele não seja de fac-
ção, agora está em uma uni-
dade do grupo que domina no 
meu bairro. E por mais que eu 
peça, em meus pedidos de cho-
ro, quem sabe o que se passa lá 
dentro é ele. Hoje, meu receio é 
sobre as decisões que ele toma 
lá. Quando o visito, a minha 
pergunta de sempre, antes de 
abençoá-lo, como um código 
para saber se ele entrou ou não, 
é: ‘está tudo bem?’. E sempre 
que ele diz: ‘está’, fi co aliviada. E 
a luta continua”, resumiu.

Leia mais:
Em entrevista exclusiva ao 

O POVO, ministro da Seguran-
ça Pública, Raul Jungmann, 
reconhece que o sistema pe-
nitenciário brasileiro fortalece 
as facções criminosas. Confi ra 
no O POVO Online: https://goo.
gl/qiSeVg

THIAGO PAIVA
thiagopaiva@opovo.com.br

EDIÇÃO: FÁTIMA SUDÁRIO  |  FATIMA@OPOVO.COM.BR  |  GIL DICELLI  |  GIL@OPOVO.COM.BR  | CRISTIANE FROTA  |  CRISTIANEFROTA@OPOVO.COM.BR  | 85 3255 6101

“LUTAMOS PELA EXISTÊNCIA DE 
OUTRO CAMINHO”, DIZ MÃE DE DETENTO

NEM JUSTIÇA, nem cemitério

A vulnerabilidade exis-
tente dentro dos presídios e 
centros socioeducativos leva 
à dependência e interferência 
de grupos externos. Facções 
suprem necessidades que os 
governos não cumprem. A 
ajuda leva à dívida, a gratidão 
leva à identificação. Assim, a 
ideologia da “família”, disse-
minada pelas organizações 
criminosas, tem vencido.

“Meu medo é esse. Por isso, 
sempre peço que ele não receba 
favores, para não ser cobrado 
depois”, conta a professora. Em 
meio à busca permanente por 
ajuda, a mulher se identifi cou 
com a realidade semelhante de 
outras mães, todas com obje-
tivos em comum: proteger os 
fi lhos de violações que ocor-
rem no interior das unidades e 
evitar que eles sejam batizados 
por facções.

Juntas, as mulheres fun-
daram o grupo Mães e Fami-
liares do Sistema Socioeduca-
tivo do Ceará, que conta com 

o apoio jurídico do Centro de 
Defesa da Criança e do Ado-
lescente (Cedeca-Ceará). To-
das se reúnem, mensalmente, 
na sede da entidade.

Com o tempo, algumas delas 
acabaram virando mães de fi -
lhos no sistema prisional. “Mas 
a união permanece. Agora, so-
mos um grupo de memória e 
justiça. Discutimos alternativas 
e articulamos ações de enfren-
tamento ao Estado que viola di-
reitos”, disse.

A professora reitera a ne-
cessidade de uma política pú-
blica que proporcione a não 
entrada, bem como a saída de 
jovens das facções. “É preciso 
que o Estado pense realmente 
nisso. Ouvimos do secretário 
da Segurança (André Costa) o 
discurso da ‘justiça ou cemi-
tério’. Mas, nós, as mães, luta-
mos pela existência de outro 
caminho. Queremos uma al-
ternativa”, afi rmou. A fala do 
secretário, reiterada por di-
versas vezes, é referente aos 

criminosos que optarem pelo 
enfrentamento com a polícia.

“Se eles entrarem para as 
facções, não têm alternativa 
para sair. Só pela igreja. Só 
que hoje já não é bem assim. 
Tem várias histórias de meni-
nos que, mesmo frequentan-
do a igreja, foram mortos na 
porta ou dentro da igreja”, la-
menta. Entre as alternativas 
buscadas pelo grupo, a docen-
te destaca a busca por uma 
política de ressocialização e 
mapeamento das facções.

“É competência do Estado 
ressocializar. E não garantir 
as vidas dos jovens é violar di-
reitos. É preciso que mapeiem 
esses territórios para que os 
meninos possam ter acessibi-
lidade, acesso seguro à escola, 
mecanismos de arte e cultura. 
Que tracem metas para eles se 
locomoverem. Tornar público 
esse mapeamento. Enquanto 
isso, os meninos cumprem me-
didas socioeducativas. E o Es-
tado, cumpre o quê?”, desafi a. 

REPORTAGEM

RESUMO 
DA SÉRIE

O POVO discutiu 
o drama de 
jovens ligados 
a facções 
criminosas e a 
dificuldade que 
eles têm de sair 
desse universo. 
Mostrou como a 
falta de políticas 
públicas e a 
estrutura das 
organizações 
tornam 
desafiador 
pensar em futuro 
para essas 
pessoas
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Especialista em estudos so-
bre a violência, o antropólogo 
Luiz Eduardo Soares enxer-
ga negligência na forma como 
o enfrentamento às facções é 
realizado no Brasil, sobretudo 
quanto ao esvaziamento des-
sas organizações criminosas. 
Ex-secretário nacional de Segu-
rança Pública, em 2003, e coor-
denador de Segurança, Justiça 
e Cidadania do Rio de Janeiro, 
em 1999, Soares defende a cria-
ção de uma política pública, no 
formato de um “salvo conduto”, 
para auxiliar na saída dos fac-
cionados.

Com 20 livros publicados, 
Soares é um dos autores da obra 
Elite da Tropa, lançado pela 
editora Objetiva, que inspirou 
o filme Tropa de Elite. Em For-
taleza, lançou, em setembro, 
a primeira edição do livro En-
saios de Emergência, idealiza-
do pelos juízes Luciana Souza e 
Cézar Belmino, além da promo-
tora de Justiça Joseana França.

Crítico da guerra às drogas e 
da política de encarceramento 
em massa, o escritor detalhou 
ao O POVO o projeto que consi-
dera uma ideia a ser explorada 
pela “imaginação institucional 
e política” brasileira. Para ele, 
o sistema prisional e de Justiça 
nacional funciona como uma 
“porta de entrada cada vez mais 
profunda para o envolvimento 
com o crime”. (Thiago Paiva)

O POVO - Por que a saída 
das facções passa ao largo 
nos debates sobre Seguran-
ça Pública?

Luiz Eduardo Soares - De 
fato, essa é uma questão mui-
to importante e, no entanto, 
negligenciada. Há muita gente 
querendo sair, essa é a boa notí-
cia. Entretanto, não encontram 
meios para realizar essa saída, 
o que é uma péssima notícia. A 
sociedade e nossas instituições 
estão bloqueando o caminho 
de volta, a saída para o mundo 
do crime, o que é paradoxal e 
contraditório porque, afinal de 
contas, é isso que ensejamos: 
que as pessoas abandonem o 
mundo do crime e que o crime 
seja reduzido. E, no entanto, 
quando há quem quer sair, di-
ficultamos. Podemos compre-
ender o que se passa quando 
nos colocamos na posição da 
mãe de alguém que se se envol-
veu, por exemplo, com o tráfico 
de drogas de uma comunidade 
vulnerável. O que dirá a mãe ao 
filho que tenta sair? E se nos co-
locarmos na sua posição, o que 
diremos aos nossos filhos?

OP - O que poderia ser dito?

Soares - Se estivéssemos na 
Finlândia, nos países nórdicos, 
provavelmente diríamos: saia 
dessa vida, meu filho, e se en-
tregue à Justiça. Pague suas dí-
vidas à sociedade, durante o pe-
ríodo de privação de liberdade, 
e você receberá compensação 
educacional, treinamento para 
o trabalho, oportunidade de se 
exercitar, de ter um acompa-
nhamento médico adequado, se 
alimentar de forma saudável. E 
quando você voltar à sociedade 
encontrará seu caminho de in-
tegração, mercado de trabalho e 
vida social. No Brasil, entretan-
to, numa comunidade vulnerá-
vel, a mãe não tem como dizer 
ao filho: entregue-se à Justiça.

OP - No que implicaria esse 
conselho?

Soares - Na maioria das vezes, 
esse envolvimento com o mun-
do do crime é também o en-
volvimento com segmentos de 
policiais corruptos. No Brasil, 
não há tráfico de drogas sem a 
participação de segmentos das 
instituições policiais. E não es-
tou generalizando a crítica, es-
tou apenas constatando o fato 
de que há segmentos nume-
rosos nas instituições policiais 
envolvidos com a criminali-

| ANÁLISE | Especialista defende projeto de “salvo 
conduto” para esvaziar facções. Estado daria abrigo, 
capacitação e apoio financeiro aos que desejam sair

“a justiça 
não tem 

funcionado 
como porta 

de saída”

REpoRtAgEm

dade, como todos sabem, e as 
próprias instituições também. 
É fato que isso existe e significa 
que se um jovem resolve se en-
tregar à Justiça, corre o risco de 
ser eliminado como ‘queima de 
arquivo’.

OP - E não havendo corrup-
ção policial?

Soares - Se esse problema 
for superado, esse jovem cai-
rá em um sistema penitenci-
ário dominado por facções, 
vendo-se pressionado a inte-
grar, vincular-se a uma fac-
ção criminosa. Elas dominam 
o sistema penitenciário. E 
esse jovem, que ainda não era 
organizado e não estava vin-
culado organicamente a uma 
facção, uma vez no sistema 
penitenciário, será integrado. 
E, com isso, seu destino será 
uma carreira criminal, mes-
mo após sair da prisão. Por-
tanto, uma mãe que deseja o 
melhor para o seu filho difi-
cilmente poderá sugerir, re-
comendar ou pedir que ele se 
entregue à Justiça. O destino 
seria o inferno das peniten-
ciárias, as ameaças, o risco 
de morte, a insalubridade e 
o vínculo definitivo com uma 
facção. A situação é terrível.

OP - Por que o senhor cita 
as mães?

Soares - Porque a mãe não tem 
o que dizer ao jovem envolvido 
no crime. E quando eu falo da 
mãe, falo também, figurativa-

mente, da própria consciência 
desse jovem. Uma consciên-
cia autocrítica, que porventura 
surja, não encontrará cami-
nhos. A Justiça não tem funcio-
nado como porta de saída. Ela é 
uma porta de entrada cada vez 
mais profunda para o envol-
vimento com o crime. Temos 
que pensar deste ponto de vis-
ta: como transformar a situa-
ção para que portas se abram e 
ocorra um esvaziamento do cri-
me, tendo como base a solida-
riedade das mães, a sociedade e 
a consciência autocrítica desses 
próprios jovens.

OP - O senhor já foi procurado 
por pessoas com esse perfil? 

Soares - Sim, várias vezes. Os 
que me procuraram eram um 
pouco mais velhos do que a 
média. Certamente, não eram 
jovens de 15, 16, 17 anos. Esses, 
provavelmente, ainda não têm 
uma visão muito clara do hor-
ror que os espera logo ali adian-
te. Os que têm mais de 20 anos 
começam a se dar conta de que 
entraram em um beco sem sa-
ída. Os que me procuraram ti-
nham cerca de 25 anos, mas a 
idade varia muito.

OP - O que o senhor propõe 
como alternativa de política 
pública para essas pessoas?

Soares - Cheguei a propor, no 
Rio de Janeiro, em 1999, quan-
do eu era coordenador de Se-
gurança, Justiça e Cidadania, 
um projeto semelhante a um 
‘salvo conduto’ (documento que 
permite ao portador transitar 
por determinados territórios da 
nação) em que abriríamos uma 
oportunidade de alguns dias, 
depois de longa preparação, 
para que aqueles que quises-
sem sair do mundo do crime, 
que não estivessem condenados 
etc., pudessem fazê-lo, entre-
gando todas as suas posses ao 
Estado e sendo conduzido com 
sua família para uma casa se-
gura, na qual iniciaria uma nova 
vida, com estudos, educação 
complementar e acesso ao mer-
cado de trabalho. E, durante 
algum período, que poderia ser 
de um ano, receberia um apoio 
do Estado para iniciar essa nova 
vida, sem a necessidade de de-
lação ou nada do tipo.

OP - Isso não oneraria ainda 
mais os cofres públicos?

Soares - Não. O dinheiro com 
que o Estado apoiaria o início 
dessa nova vida seria exata-
mente aquele que gastaria com 
a prisão dessa pessoa. O custo 
de manutenção de uma pes-
soa numa cela é de R$ 2.500 
por mês. Com metade disso 
(R$ 1.250) seria possível ofere-
cer condições razoáveis a uma 
família, permitindo o recome-
ço de uma vida. E nós tería-
mos a possibilidade, assim, de 
esvaziar significativamente o 
mundo do crime, abrindo no-
vas perspectivas para os que 
quisessem sair. É claro que essa 
abertura se daria uma só vez e 
por um breve período. Acho que 
teríamos chance se esvaziar 
essa população criminal signifi-
cativamente.

OP - Com relação às saídas 
que o senhor citou, que não 
de dão pela fé, há algum tipo 
de ritual?

Soares - Não. Ritual desse tipo 
é complicado. Pode ser tomado 
como uma hostilização à fac-
ção e acabar por jogar o grupo 
criminoso contra essa pessoa 
que está saindo. Isso não se faz 
com uma ritualização que torne 
ostensiva essa saída. Pode ser 
perigoso e não é a maneira mais 
adequada. Isso pode acontecer 
no meio religioso, quando a re-
ligião oferece muitas garantias 
etc. Mas isso não é o usual. Em 
uma ambiência religiosa, se jus-
tifica. Mas, salvo isso, poderia 
ser visto pelo grupo criminoso 
como uma ameaça de delação 
ou coisa do tipo.

OP - Mas, no caso pela fé, 
funciona? 

Soares - Já vi muitos. Cada 
grupo faz à sua maneira. Quan-
do se está no meio religioso, esse 
ritual é ideal, pois se dá dentro 
desse contexto religioso. É uma 
maneira de amenizar qualquer 
crítica ou temor que haja por 
parte do grupo criminoso. Fica 
patente que a intenção não é a 
delação ou confronto. É uma 
boa maneira de ritualizar essa 
passagem. Oferece boa proteção 
porque fica bem caracterizado o 
sentido religioso, o caminho da 
religião, da conversão. Mas isso 
não pode ser copiado e tornado 
um modelo pronto e acabado. 
Cada caso tem a sua peculiari-
dade. Se você está saindo por-
que alguém te arrumou um 
emprego, você não vai juntar as 
pessoas para gravar um vídeo. 
É questão de bom senso, racio-
nalidade. E, no caso religioso, se 
compreende que é uma maneira 
de proteger a pessoa.

OP - A preço de hoje, ainda 
defende a proposta de 1999?

Soares - No Rio, ela foi conside-
rada positiva, em 99, mas não 
foi levada adiante porque três 
meses depois eu saí do governo 
e a proposta foi esquecida. Não 
prosperou. Mas, volta e meia, 
eu volto a falar dessa ideia. Ela 
nunca foi adiante, muito menos 
em outros estados. Então, ela 
é mais uma ideia do que pura-
mente uma especulação. Mos-
tra que há um terreno ainda 
deserto que pode ser explorado 
pela imaginação institucional e 
política. Quando nós pensamos 
o mundo do crime, nós nunca 
pensamos por esse ângulo. Em 
como ajudar quem gostaria de 
sair para que haja essa possi-
bilidade de saída. Talvez isso 
tenha utilidade e no futuro nos 
ajude a enfrentar os desafios.

O custo de 
manutenção de uma 
pessoa numa cela é 
de R$ 2.500 por mês. 
Com metade disso  
(R$ 1.250) seria 
possível oferecer 
condições razoáveis 
a uma família, 
permitindo o 
recomeço de  
uma vida
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