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RESUMO

O atual estagio dos presídios brasileiros é averso ao estabelecido na lei de
execuções  penais.  A  realidade  mostra  a  fragilidade  da  administração
presidiária realizada pelo Estado, levando os estudiosos do direito em geral a
buscarem  alternativas  no  sentido  de  garantir  ao  detento  os  direitos
estabelecidos  na  Constituição  Federal  e  nas  leis,  além  de  proporcionar  a
finalidade ressocializadora da pena. Nesse contexto surge a ideia da parceria
entre o Estado e a iniciativa privada, em que o particular, mediante contrato
firmado  após  licitação,  presta  os  serviços  materiais  da  execução  penal
enquanto o Estado exerce sua função jurisdicional e fiscaliza o cumprimento
do  contrato.  Este  trabalho  destinou-se  a  analisar  a  denominada  cogestão
prisional, como forma de amenizar a situação caótica em que se encontra o
falido  sistema penitenciário  brasileiro,  discutindo  a  possibilidade  jurídica  da
adoção  de  tal  parceria,  reavaliando  as  vantagens  e  desvantagens  da
terceirização  penitenciária,  enfocando  principalmente  a  implantação  das
parcerias público privadas. A pesquisa adotou para a abordagem temática a
problematização de fontes bibliográfica, legislativa, bem como levantamento de
dados disponíveis em sites da administração pública. Por fim, constatamos a
viabilidade da adoção das parcerias público privadas como forma de assegurar
ao preso o cumprimento da pena apenas com a restrição de sua liberdade,
sem a diminuição na sua condição de ser humano.

Palavras-chave:  Estado,  Sistema  prisional  brasileiro,  e  parceria  público

privada

ABSTRACT

The current stage of Brazilian prisons is averse to that established in the law of
criminal executions. The reality shows the fragility of the prisoner by the State
administration, leading legal scholars in general to seek alternatives to ensure
the detainee's rights established in the Constitution and laws, and provide re-
socialize  the  purpose  of  the  sentence.  In  this  context  arises  the  idea  of
partnership between the state and private enterprise, in which a person under
an agreement signed after bids, providing the materials of criminal enforcement
services while the State exercises its judicial role andoversees the performance
of  the contract.  This  work  aimed to  analyze what  is  called co-management
prison as a way to ease the chaos that is the bankrupt Brazilian penitentiary
system,  discussing  the  legal  possibility  of  adopting  such  a  partnership,
reviewing  the  advantages  and  disadvantages  of  outsourcing  Penitentiary,
focusing  mainly  on  the  implementation  of  public-private  partnerships.  The
research adopted a thematic approach to the questioning of bibliographic and
legislative  sources,  as  well  as  data  collection  sites  available  in  the  public
administration.  

Word-key : State, Brazilian prison system, and private public partnership 
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1. INTRODUÇÃO

A  falência  do  sistema  prisional  brasileiro  tem  provocado  grandes

reflexões  aos  estudiosos  do  direito  no  sentido  de  discutirem  soluções  e

alternativas  para  aperfeiçoar  a  aplicação  da  pena.  Neste  sentido,  tem-se

adotado  alguns  institutos  penais  como  as  penas  alternativas,  livramento

condicional,  suspensão  condicional  da  pena  e  suspensão  condicional  do

processo, entre outras, como forma de suavizar o aumento populacional nos

presídios  brasileiros.  Ocorre  que,  para  crimes  mais  graves  ainda  não  se

encontrou  uma  alternativa  mais  eficiente  que  a  privação  da  liberdade  do

indivíduo em penitenciárias públicas. 

Assim, diante da má gestão administrativa prisional e a impossibilidade

do Estado de realizar as melhorias necessárias na infra estrutura carcerária,

buscando diminuir  a  superlotação  e  possibilitando  uma assistência  médica,

jurídica, social, material e educacional adequadas, surge a ideia de parcerias

com  o  setor  privado  como  forma  de  amenizar  a  situação  caótica  que  se

encontra  o  sistema  carcerário  brasileiro.  Em alguns  países,  a  exemplo  de

Estados  Unidos  da  América  e  França,  já  é  realidade  a  participação  de

empresas  na  administração  dos  presídios,  atribuindo  a  terceiros  algumas

funções que durante muito tempo foram estritamente do Estado. No Brasil a

iniciativa  ainda  é  recente  e  levanta  diferentes  posicionamentos  dos  mais

diversos setores. São duas as principais correntes sobre o tema: de um lado

aqueles  que  advogam  a  denominada  terceirização  dos  serviços  prisionais,

como promessa de melhoria nas condições carcerárias,  e de outro, os que

entendem ser inconstitucional tal iniciativa de parceria com o setor privado.

Aqueles  que  defendem as  parcerias  apostam no  modelo  de  gestão

compartilhada,  semelhante  ao  utilizado  na  França  em  que,  por  meio  de

contrato de concessão, o ente particular fica responsável pela prestação dos

serviços de hotelaria e a administração partilhada do presídio, enquanto que

ao  Estado,  fica  reservada  a  função  de  aplicação  da  pena  e  das  sanções

disciplinares aos presos, bem como a segurança externa, direção do presídio,

fiscalização da conduta e do cumprimento do contrato por parte da empresa. A

este  modelo  alguns  estudiosos  atribuem  a  denominação  de  terceirização,

gestão  partilhada  ou cogestão,  enquanto  no  modelo  americano,  em que  é
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delegado ao particular praticamente toda a execução da pena, é chamada de

privatização. Neste artigo não faremos tal distinção, considerando sinônimas

tais expressões, tendo em vista este uso por grande parte dos estudiosos.  

Apesar do posicionamento contrário por parte de diversos setores da

sociedade,  entre  eles  a  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  e  integrantes  do

Ministério  Público,  já  foram  adotados  em  alguns  Estados  as  primeiras

experiências  de  presídios  co-administrados  pela  iniciativa  privada,  com

resultados positivos. A questão principal a ser discutida é se tal parceria seria

uma forma de  amenizar  o  atual  estagio  em que  se  encontram as  prisões

nacionais   Portanto,  o  presente  trabalho  pretende  discutir  uma  nova

modalidade  de  concessão  administrativa  carcerária  que  está  atraindo  os

olhares de alguns Estados.  Essa iniciativa  é denominada  Parceria Público

Privada , originada por força da Lei nº 11.079, de 2004, na qual uma empresa

ou consórcio de empresas se presta a construir os presídios e administrá-los

juntamente com órgãos públicos. A empresa se responsabiliza pelos serviços

materiais da execução penal, ou seja, atividades delegadas nas áreas que não

são constitucionalmente exclusivas e indelegáveis do Estado, recebendo deste

uma contraprestação financeira, enquanto ao Estado continuam reservadas às

atividades administrativo judiciárias. Toda a atividade privada fica submetida a

fiscalização e controle direto de órgãos públicos. 

Para a execução desta análise, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica

sobre  o  tema, sendo  levantadas  referências  bibliográficas  do  Direito

Constitucional,  Penal e Administrativo, buscando apoio na vasta produção

acadêmica já disponibilizada nos meios eletrônicos.  Em relação à estrutura

do presente artigo, foi feita no primeiro tópico uma breve abordagem histórica

sobre a  aplicação das penas,  principalmente a restritiva de liberdade, seus

efeitos e finalidades. 

O segundo momento deste artigo será destinado a contraposição da

realidade  carcerária  e  a  efetividade  dos  direitos  estabelecidos  na  Lei  de

Execuções  Penais,  bem como  o  respeito  à  dignidade  do  preso,  aos  seus

direitos  fundamentais,  estabelecidos  pela  Constituição  Federal  de  1988.  A

análise deste tópico terá como base o relatório da Comissão Parlamentar de

Inquérito  sobre  o  sistema carcerário  brasileiro,  apresentado  em 2008,  bem

como dados do Departamento Penitenciário Nacional e as reportagens sobre o
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tema, segundo a visão de alguns estudiosos do assunto. No terceiro tópico,

por sua vez, será discutido a possibilidade jurídica da privatização prisional,

apontando os pontos divergentes e a posição de alguns doutrinadores sobre a

possibilidade de ser feita a privatização prisional conforme a Lei.

O quarto tópico será dedicado a abordagem quanto a viabilidade da

privatização  em seus  diversos  aspectos:  as  desvantagens  e  as  vantagens

existentes em tal  regime. Neste momento do trabalho teremos como objetivo

refletir quanto a possibilidade de solução dos graves problemas encontrados

nos presídios brasileiros.  Por fim, analisaremos algumas características das

Parcerias Públicas Privadas, principalmente os aspectos relacionados quanto a

sua aplicação no regime carcerário, destacando as experiências dos Estados

de Minas Gerais e Pernambuco diante desta iniciativa.

2. ANÁLISES SOBRE A APLICAÇÃO DA PENA

A pena, no conceito contemporâneo, é o Estado fazendo valer o  jus

puniendi quando alguém pratica uma infração penal, quando se comete um

fato típico, ilícito e culpável. Contudo, na vivência de um Estado Constitucional

de Direito, embora exista o dever ou poder de punir, ou seja, de aplicar uma

sanção ao violador do ordenamento jurídico,  a pena a ser  aplicada deverá

estar de acordo com os princípios impostos pela Constituição Federal.

Assim mesmo é que  a  nossa  Carta  Magna  evoluiu  para  proteger  o

direito de todos: brasileiros (natos ou naturalizados) e estrangeiros, proibindo a

aplicação de uma série de penas que agridem a dignidade humana. Conforme

o preceito do art. 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal de 1988, não haverá

penas: a) de morte, salvo no caso de guerra declarada, nos termos do art. 84,

XIX;  b) de caráter  perpétuo;  c)  de trabalhos forçados;  d)  de banimento;  e)

cruéis. Portanto, o Estado brasileiro impôs, através de sua Constituição, limites

ao direito de punir, devendo-se preservar a dignidade da pessoa humana, a

integridade física do preso, garantindo este direito a todos que habitam nosso

território.

Ocorre que, ao longo dos tempos, nem sempre foi assim, a História do

nosso  país  e  do  mundo  nos  mostram  exemplos  de  sistemas  penais
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extremamente  cruéis  e  sanguinários.  Os  condenados  eram  torturados,

açoitados, mutilados, enterrados vivos, esquartejados, submetidos a trabalhos

forçados, entre outros métodos utilizados. Nas palavras do professor Rogério

Greco, na sua obra Curso de Direito Penal I:

Verifica-se que desde a Antiguidade até, basicamente o sec. XVII as
penas tinham uma característica extremamente aflitiva, uma vez que
o  corpo  do  agente  é  que  pagava  pelo  mal  por  ele  praticado.  O
período iluminista, principalmente no sec. XVIII, foi um marco inicial
para a mudança de mentalidade no que dizia respeito à cominação
de penas. (GRECO, 2008, p. 487)

Na Antiguidade predominava o caráter aflitivo da pena, um castigo como

forma de vingança ao mal praticado. Mirabete, em  Manual de Direito Penal

lembra  que até  mesmo na época da Grécia  Antiga  e  do Império  Romano,

predominavam  a  pena  capital  e  as  terríveis  sanções  do  desterro,  açoites,

castigos corporais, mutilações e outros suplícios. 

No  período  medieval,  as  práticas  penais  entrelaçam-se  e
influenciaram-se  reciprocamente  no  direitos  romano,  canônico  e
bárbaro. O Direito Penal, pródigo na cominação da pena de morte,
executada  pelas  formas  mais  cruéis  (fogueira,  afogamento,
soterramento,  enforcamento  etc.),  visava  especificamente  à
intimidação. (MIRABETE, 2004, p. 38)

Com o surgimento do Estado Liberal e as novas ideias renovadoras do

Iluminismo, no final do século XVIII e início do XIX, as penas são atenuadas,

perdendo a conotação religiosa, sempre marcante nas outras fases históricas

anteriores,  surgindo  assim  a  fase  da  “humanização  das  penas”,  com  o

predomínio da pena restritiva de liberdade. 

Os  iluministas  pregavam  que  a  pena  prisional  tivesse  um  caráter

retributivo,  preventivo,  sendo um meio  de ressocialização do indivíduo,  e  o

direito  de  punir  deveria  ser  exercido  com  justiça,  evitando  iniquidades  e

desproporcionalidades,  passando  das  mãos do  soberano  à  sociedade,  que

através  do  “pacto  social”  estaria  plenamente  representada  pelo  Estado:  o

Estado  Social.  Portanto,  caberia  ao  Estado  o  direito  de  punir,  como

representante  do  povo,  os  transgressores  das  normas  sociais  que  por

consequência estavam quebrando o pacto firmado.
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Inspirado,  sobretudo nas  ideias  do expoente iluminista  Jean-Jacques

Rousseau, Cesare Bonesaria, o Marquês de Beccaria, publicou Dos Delitos e

das  Penas alegando  que  “a  aplicação  das  penas  não  deve  traduzir  uma

vingança coletiva, mas, antes deve ter em mira a justiça, a prevenção do crime

e  a  recuperação  do  criminoso”  (BECCARIA,  2000,  p.  126).  Os  princípios

levantados em sua obra foram de tamanha importância que acabaram por ser

utilizados  na  Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão,  como  a

vedação de penas cruéis, o princípio da legalidade e a não arbitrariedade. 

O objetivo do cárcere seria o de punir o infrator, através da restrição de

sua liberdade de ir e vir,  e ao mesmo tempo, ressocializá-lo através de um

tratamento adequado. Assim é que estas influências históricas traduzem o que

hoje vivenciamos, como exposto no início deste item, onde o direito de punir

deve respeitar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no

Estado Democrático de Direito.

Ocorre  que  a  realidade  se  distancia  da  teoria.  A ideia  do  objetivo

ressocializador da pena, recuperando o indivíduo e prevenindo a prática de

novos crimes não se concretiza, o respeito à dignidade da pessoa humana é

afrontado  diariamente  nos  presídios  espalhados  pelo  mundo.  No  caso

brasileiro, essa realidade é pública e notória, o sistema prisional em vez de

recuperar os detentos acaba por agredir  aquele que precisa de ajuda, mas

pouco se faz para modificar esse paradigma social.

Nas palavras do professor Mirabete, em obra já citada:

Apesar  de  ter  contribuído  decisivamente  para  eliminar  as  penas
aflitivas, os castigos corporais, as mutilações etc., não tem a pena de
prisão  correspondido  às  esperanças  de  cumprimento  com  as
finalidades  de  recuperação  de  delinquente.  O  sistema  de  penas
privativas de liberdade e seu fim constituem verdadeira contradição.
É  praticamente  impossível  a  ressocialização  do  homem  que  se
encontra preso, quando vive em uma comunidade cujos valores são
totalmente distintos daqueles a que, em liberdade deverá obedecer.
(MIRABETE, 2005, p. 251) 

Na  mesma  linha  de  raciocínio  segue  João  Lopes,  em  seu  artigo

Privatização Penitenciária: legalidade e conveniência:

  

Passados  quase  que  trezentos  anos  das  idéias  iluministas  de
Beccaria,  ainda se vê, infelizmente, um modelo carcerário arcaico,
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com superlotação dos presídios, falta de investimento na educação
do detento, de sua profissionalização, de funcionários especializados,
de assistência ao egresso, corrupção,  ausência de separação dos
internos  por  grau  de  periculosidade,  rebeliões,  precariedade  das
instalações,  fugas  recorrentes  e,  muito  frequentemente,
estabelecimentos  prisionais  sob  administração  da  própria  Polícia,
numa inversão ilegal da lógica de que quem prende e investiga não
deve acautelar. (LOPES, 2011) 

A falência do regime prisional faz com que nos dias atuais os estudiosos

do direito procurem alternativas eficazes e eficientes para substituir as penas

restritivas de liberdade, principalmente aquelas de longo tempo de duração.

Alterações legislativas são feitas para aperfeiçoar a execução penal,  mas a

prisão  ainda  continua  sendo  imprescindível  para  a  busca  da  “paz  social”.

Segundo  o  professor  Cerare  Bittencourt  “a  prisão  é  uma  solução  amarga,

porém necessária” (BITTENCOULT, 2008)

 

3. A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E A ATUAL SITUAÇÃO DOS  PRESÍDIOS

BRASILEIROS

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que instituiu a denominada Lei

de  Execuções  Penais,  foi  elaborada  tendo  em  vista  o  aprimoramento  da

pessoa humana e o progresso espiritual da comunidade. Logo no art. 1º, da

referida  lei,  é  estabelecido como objetivo  da  execução  penal,  a  integração

social do condenado e do internado. Já o art.10 afirma que a assistência ao

preso é dever do Estado e objetiva o retorno à convivência em sociedade, com

nítido caráter ressocializador. No art. 11º estão previstas diversas garantias ao

encarcerado,  entre  elas  à  assistência  material  (vestuário,  alimentação  e

instalações higiênicas), à saúde, educação, além da assistência social, jurídica

e religiosa. 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 5º, inciso

XLVIII,  a  salvaguarda  da  integridade  física  e  moral  dos  presos,  dispositivo

raramente respeitado pelo nosso sistema carcerário.  Já o seu inciso XLVIII

determina que a pena seja cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, no entanto, predomina

a ausência de separação entre os condenados de baixa periculosidade, cuja
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probabilidade de ressocialização é maior, dos presos que por seu histórico de

condutas  criminosas,  mostram-se  indivíduos  de  difícil  capacidade  de  se

reintegrarem  à  sociedade.  Até  mesmo presos  provisórios,  presumidamente

inocentes,  até  que  se  prove  o  contrário,  são  obrigados  a  conviver  com

indivíduos  considerados  perigosos,  sofrendo  todo  tipo  de  agressão  física,

psicológica e sexual.

Ao preso são assegurados todos os direitos não afetados pela sentença

penal condenatória e seus direitos só podem ser limitados excepcionalmente

nos  casos  expressamente  previstos  em  lei.  Ocorre  que  não  é  nenhuma

novidade o desrespeito aos direitos do preso, caracterizando a predominância

da ausência do Estado no que concerne ao cumprimento das garantias legais

ao preso. O retrato das penitenciárias nacionais é refletido na frase de Cesare

Beccaria  quando se  refere  às  prisões  como “mansões do desespero  e  da

fome”. (BECCARIA, 1999, p. 34)

Os  relatórios  de  inspeção  feitos  em  2011  pelo  Departamento

Penitenciário  Nacional  (DEPEN)1 apontaram  diversas  falhas  nos  presídios

públicos espalhados pelo Brasil e fazem recomendações de melhorias, que na

grande  maioria  das  vezes  não  foram  atendidas.  Poucas  são  os

estabelecimentos que possibilitam o cumprimento de pena de forma digna.

Na Comissão Parlamentar de Inquérito (2008), instaurada para apurar as

deficiências  do  sistema  carcerário,  também  foram  encontradas  as  mais

diversas irregularidades nos 62 estabelecimentos visitados, em 19 Estados. O

relator,  deputado  Domingos  Dutra  classificou  o  atual  sistema  como  um

verdadeiro “inferno”2. Diversas denúncias foram feitas pelos presos, que viviam

em condições  desumanas,  em total  dissonância  ao  que é  estabelecido  na

Constituição, na Lei de Execuções Penais e nas Regras Mínimas da ONU para

tratamento do preso.

Portanto,  é  papel  do  Estado  prover  o  detento  com  vestuário,

alimentação e instalações higiênicas, no entanto, o que se vê, na prática, são

detentos usando roupas próprias ou seminus; comida de péssima qualidade,

1 Ver  relatório  do  Departamento  Penitenciário  Nacional  em  site  disponível:
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJE9614C8CITEMIDA5701978080B47B798B690E
484B49285PTBRNN.htm 

 
2 Ver entrevista do Deputado em site disponível:
http://msmidia.profissional.ws/moretto/pdf/RelatorioCPISistemaPenitenciario.pdf
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por vezes estragada, azeda, onde são encontrados cabelo, baratas e objetos

estranhos misturados e cujo valor nutricional é insuficiente a manutenção da

saúde e do vigor físico do detento. Dependem muitas vezes da comida levada

pelos familiares, que acaba sendo outro fator de risco para a segurança, já que

é através dessa comida que ingressam na prisão armas, celulares e drogas

escondidas nesses alimentos. 

Impera a falta de ventilação adequada, esgotos escorrendo no pátio, lixo

por toda parte. Falta até mesmo material necessário a higiene pessoal como

sabonete, escova e pasta de dente, toalhas, etc. Foram constatadas em várias

penitenciárias, conforme o relatório da CPI, a falta de água de boa qualidade,

sendo fornecidas em canos improvisados, sujos, por vezes armazenadas em

garrafas  de  refrigerante.  Os  banheiros  das  celas,  quando  existem,

desrespeitam  a  privacidade  dos  detentos  que  precisam  satisfazer  suas

necessidades fisiológicas na frente dos companheiros e de quem quer que

passe na frente na cela. Em muitos casos os detentos não tem água para jogar

na privada após o uso, o que impregna as celas e corredores com mal cheiro.

O Art. 85 da LEP prevê que o estabelecimento penal deverá ter lotação

compatível com a sua estrutura e finalidade, por sua vez o art. 88 estabelece

que  o  condenado  será  alojado  em  cela  individual  que  conterá  dormitório,

aparelho  sanitário  e  lavatório,  tendo  como  requisitos  básicos  da  unidade

celular: a salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração,

insolação  e  condicionamento  térmico  adequado à  existência  humana,  área

mínima de 6,00 m² (seis metros quadrados). 

No entanto, raros são os presídios que cumprem o estabelecido. Em

diversos presídios visitados pela CPI ficou constatado que as celas comportam

um número bem superior a sua capacidade, a exemplo do Presídio Central de

Porto Alegre, que possui a capacidade para 1.565 detentos, quando da visita

da Comissão Parlamentar de Inquérito contava com 4.325. Foram encontrados

presos dormindo em pé ou dormindo em cima de vasos sanitários por falta de

espaço.  Amontoados  em  celas  com  até  50º  de  temperatura,  outros  ficam

jogados em pátios sem nenhum conforto. 

Muitos detentos são mantidos em cadeias públicas e delegacias, apesar

da irregularidade de tal  situação,  uma vez que as cadeias são locais para

recolhimento de presos provisórios, conforme estabelece o art. 102 e seguintes
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da Lei de Execuções Penais. Tais estabelecimentos não possuem a estrutura

necessária  ao  cumprimento  integral  da  pena.  De  acordo  com  dados  do

DEPEN, em 2010 o número de presos em delegacias era de 57.195, em total

desrespeito  a  lei  e  em  consequência  da  falta  de  vagas  nos  presídios

existentes.3

Diogo Shelp, no seu artigo Nem parece presídio,  publicado na Revista

Veja em 2009, descreve a situação caótica que se encontram as penitenciárias

públicas:

As penitenciárias públicas têm cheiro de creolina. O produto químico
é usado para disfarçar outro odor,  o de esgoto, que sai das selas
imundas  e  impregna  os  corredores  e  pátios.  O  ambiente  é
insuportável e desagradável. (SHELP, 2009, p. 85).

De acordo com os dados coletados pelo  Departamento Penitenciário

Nacional  (DEPEN),  na  pesquisa  feita  em dezembro  de  2010,  a  população

carcerária  nacional  é  de  496.251,  enquanto  isso,  o  número  de  vagas  nos

presídios é  de aproximadamente  298.275,  causando um déficit  de 197.976

vagas.  Desse  modo  as  celas  estão  abarrotadas  de  presos  que  vivem em

condições  subumanas,  sem  condições  higiênicas,  com  maior  risco  de

contaminação por moléstias contagiosas e vítimas de frequente abuso sexual.

A superlotação  e  suas  consequências  é  a  principal  causa  dos  problemas

existentes  no  sistema  prisional  brasileiro.4 O  Estado  desrespeita

flagrantemente a dignidade do preso, apesar da dignidade da pessoa humana

ser elencada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil

O  acesso  a  educação  é  um  dos  pilares  para  o  processo  de

ressocialização,  porém,  raros  são  os  programas  educacionais  na  prisão,

apesar da Lei de Execução Penal estabelecer em seu art.18º a obrigatoriedade

do Ensino  de  Primeiro  Grau.  Os presos  em geral  possuem baixo  nível  de

escolaridade e assim permanecem ao final do cumprimento da pena. Muitos

saem do presídio sem saber escrever seu nome.

A assistência jurídica deficitária, com uma defensoria pública carente de

recursos e sobrecarregada de processos,  acaba ferindo a ampla defesa do

3 Ver site disponível: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm
4 Ver site disponível: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm 
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preso pobre, que fica desemparado no momento da prisão, no inquérito, na

instrução  processual  e  na  execução  da  pena.  Além  do  mais,  muitos  já

cumpriram seu tempo de pena e ainda continuam na prisão pela inércia dos

responsáveis.  Conforme  Fabio  Maia  Ostermann  aduz  em  sua  monografia

intitulada A Privatização de Presídios Como Alternativa ao Caos Prisional : 

A ausência de assistência jurídica é um componente importante para
a compreensão da situação de convulsão em que se encontram as
prisões brasileiras. Não raro a pauta de reivindicações dos rebelados
é encabeçada por queixas à falta de assistência jurídica. A falta de
informações  e  acompanhamento  gera  grande  revolta  entre  os
apenados, por impossibilitar que busquem a progressão de regime
ou mesmo a liberdade, nos casos de cumprimento integral da pena.
(OSTERMANN, 2010, p.7)  

Em relação a assistência social, o art. 22 e 23 da LEP dispõe que entre

as suas finalidades está a de amparar o preso e prepará-lo para retornar a

sociedade, além de cumprir o papel de analisar as condições do preso para

obtenção de benefícios; promover a orientação do assistido; orientar e amparar

a família, quando necessário, do preso, do internado e da vítima; entre outras

funções,  no  entanto,  tal  assistência  ainda  se  mostra  muito  precária  o  que

dificulta o processo de ressocialização.

Os  dados  referentes  à  saúde  são  preocupantes.  Grande  parte  da

população carcerária é portador do vírus HIV, o número de contaminados é tão

alarmante  que  o  governo  prefere  não  divulgá-los  para  evitar  rebeliões.

Segundo estudo divulgado, em 2009, na Revista Brasileira de Epidemiologia,

foi constatado que 64,5% dos 932 presos que se submeteram ao exame eram

portadores de tuberculose, um número alarmante e que reflete uma realidade

do  sistema  penitenciário  como  um  todo,  isso  se  explica  pelo  fato  dos

tuberculosos  ficarem  misturados  em  celas  superlotadas  com  outros

aparentemente saudáveis. (NOGUEIRA E ABRAHÃO, 2009) 

A saúde do preso não é tratada adequadamente, muitas vezes faltam

medicamentos  básicos.  Para  as  mulheres  que  necessitam  de  atendimento

obstétrico  a  situação  é  ainda  pior,  tendo  em vista  que  segundo  dados  do

Ministério  da  Justiça,  só  existem  11  ginecologistas  atuando  em  todos  os

estabelecimentos  prisionais  do  país.  Durante  a  Comissão  Parlamentar  de

Inquérito  foram  encontrados  presos  com  os  mais  diversos  problemas  de

saúde, alguns inclusive com bolsas de colostomia penduradas na barriga por
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anos, esperando uma cirurgia, no entanto ficam esquecidos dentro da prisão. 

Outro aspecto preocupante é a ociosidade nos presidiários brasileiros.

Apenas  uma  minoria  tem  algum  tipo  de  ocupação  profissional  dentro  dos

presídios,  mesmo sendo ele obrigatório de acordo com o art.  31 da Lei  de

Execuções Penais.  O trabalho do preso é essencial  para sua recuperação,

pois facilita a obtenção de uma vida honrada quando da sua volta à liberdade

(ressocialização); ajuda na formação da personalidade (educativo); auxilia na

satisfação  de  suas  necessidades  e  da  família  (econômico),  uma  vez  que

deverá  ser  remunerado;  além  de  ter  caráter  disciplinar  (ócio)  e  ajudar  na

conservação de seu equilíbrio orgânico e psíquico (sanitário).

Nas palavras de Heleno Cláudio Fragoso, em sua obra Lições de Direito

Penal:

Infelizmente,  devemos  dizer  que  as  disposições  da  lei  sobre  o
trabalho  penitenciário  constituem  uma  bela  e  generosa  carta  de
intenção que não está, e dificilmente estará algum dia,  de acordo
com a realidade. A ociosidade é comum e generalizada em nossas
prisões.( FRAGOSO, 1993, p. 298)

 
A base  de  toda  a  problemática  que  vive  hoje  o  sistema  carcerário

brasileiro advém de longas datas, principalmente na falta de organização e de

prioridade  quanto  à  questão  carcerária  por  parte  dos  governos  que  se

sucederam.  Os  presídios  existentes  precisam  de  melhoramentos  em  sua

estrutura  física,  segurança,  pessoal  preparado  e  bem  remunerado.  Para

conseguir  ao  menos  minimizar  tais  problemas  talvez  o  Estado  necessite

recorrer ao capital privado em parceria, como já é feito em vários países. Mas

para  isso  necessário  faz-se  um  estudo  aprofundado  das  experiências

internacionais, a viabilidade jurídica e financeira, as perspectivas de melhoria

que essa inovação poderia provocar no sistema penitenciário brasileiro.

4. POSSIBILIDADE JURÍDICA DA PARTICIPAÇÃO DO ENTE P RIVADO NO
SISTEMA PRISIONAL

O  tema  abordado  nesse  artigo  provoca  o  surgimento  de  posições

diferentes por fatores e setores dos mais diversos, daí surgem duas vertentes

principais,  aqueles  que  advogam  a  parceria  como  promessa  de  melhores
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condições  de  sobrevivência  dos  detentos,  aliada  à  maior  chance  de

ressocialização.  Já  outra  corrente  defende  a  inconstitucionalidade  de  tais

medidas.

Em 1992, o conselheiro Edmundo Oliveira elaborou uma proposta de

Privatização do Sistema Penitenciário apresentada ao Conselho Nacional de

Política  Criminal  e  Penitenciária,  baseado  nas  experiências  realizadas  em

prisões  dos  Estados  Unidos,  França,  Inglaterra,  Bélgica  e  Austrália.

(OLIVEIRA, 2002)

Tal projeto foi criticado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sob

justificativa  que  a  execução da  pena  é  uma função  estritamente  pública  e

intransferível  do  Estado.  A privatização  violaria  os  direitos  e  garantias  dos

presos, ao mesmo tempo em que daria margem a uma super exploração do

trabalho prisional. A  Associação dos Magistrados Brasileiros também adotou

igual postura.

Alguns administrativistas levantam a tese de que para o Poder Público

ter a possibilidade de privatizar o sistema carcerário, necessário se faz uma

alteração legislativa, já que a administração pública só pode agir com base em

autorização  legal,  à  luz do  Principio  da  Legalidade.  Desse  modo assevera

Helly Lopes Meirelles:

Na administração pública não há a liberdade nem a vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não
proíbe,  na administração  pública  só é  permitido  fazer  o  que a  lei
autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para a
administração  pública  significa  “deve  fazer  assim”.(MEIRELLES,
1993, 83).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro lembra que: 

O entusiasmo pela privatização (entendida no sentido de busca pelo
regime jurídico de direito privado para a Administração Pública), não
pode chegar ao ponto de tornar letra morta o princípio da legalidade,
porque sem este não se pode falar em Estado de Direito( DI PIETRO,
2003).

Júlio  Fabrini  Mirabete,  em  seu  artigo  A  privatização  dos

estabelecimentos penais diante da Lei nº 7.210 de 1984,5 aponta que é legal a

5 Ver artigo disponível em site:
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/24082/privatizacao_estabelecimentos_penais
_diante.pdf?sequence=1
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terceirização  desde  que  norma  complementar  estadual  autorize  os

estabelecimentos penais a serem geridos e operados por empresa privada.

Para ele não seria preciso nenhuma alteração na lei federal, uma vez que a lei

específica sobre o tema já estabelece a participação privada no presídio, o

mesmo afirma que:  

Sem qualquer alteração, da Lei de Execução Penal Federal, podem
ser  executadas  por  entidades  privadas  atividades  como  a
classificação dos condenados (arts. 5º a 9º), a assistência material
(arts.  10  a  27);  o  trabalho  interno  e  externo  (arts.  26  a  27);  a
execução de penas de prestação de serviços a comunidade (arts.
149  a  150)  e  limitação  de  fim  de  semana  (arts.  151  a  153)  etc.
(MIRABETE, 1992)

Para  dissipar  a  celeuma  jurídica  em  torno  da  necessidade  de

elaboração legislativa, o Deputado Luiz Barbosa apresentou o Projeto de Lei n

º 2.146/99, visando autorizar o Poder Executivo a privatizar o sistema prisional

brasileiro,  contendo a íntegra do processo e sua justificativa.  O objetivo do

projeto  seria  o  de  compartilhar  com  o  setor  privado  o  gerenciamento  e

participação  na  solução  de  um  grave  problema  que  não  tem  encontrado

solução enquanto limitada à exclusiva competência do Poder Público.

No entanto, a proposta de privatização do sistema prisional brasileiro

ainda é considerada inconstitucional por parte de alguns penalistas e encontra

resistência  em  segmentos  como  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  e  o

Ministério Público. Assim, em 09 de dezembro de 2002 o Conselho Nacional

de Política  Criminal  e  Penitenciária  (CNPCP) editou a Resolução nº  8,  por

meio  da  qual  recomendou  a  rejeição  de  qualquer  proposta  tendente  à

privatização  do  Sistema  Penitenciário  Brasileiro.  O  CNPCP  considerou

incompatíveis os objetivos da política penitenciária e da pena de prisão com “a

lógica de mercado, ínsita à atividade negocial”. Nessa mesma resolução, foi

considerada  inadmissível  a  execução  por  empresas  privadas  dos  serviços

penitenciários  relacionados  à  segurança,  à  administração  e  ao  efetivo

gerenciamento  de  unidade,  bem  como  à  disciplina,  ao  efetivo

acompanhamento  e  à  avaliação  da  individualização  da  execução  penal.

(CORDEIRO, 2006, p.121).

Um  ponto  levantado  pelos  contrários  à  privatização  dos  presídios  é

quanto à questão da impossibilidade de delegação do poder jurisdicional e de
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polícia à particular, já que o Estado tem exclusividade na punição e execução

da pena, baseado no Princípio de sua Soberania.  

Na  verdade  o  poder  de  punir  e  recuperar  delinquentes  é

constitucionalmente  assegurado  ao  Estado  com  exclusividade,  sendo  tal

competência  prevista  em  cláusula  pétrea,  impassível  de  modificação  até

mesmo  por  Emenda  Constitucional.  Dessa  forma  não  possui  a  iniciativa

privada respaldo para controlar o presídio público. No entanto, o modelo a ser

utilizado  no  Brasil  é  o  semelhante  ao  da  França,  pela  qual  a  empresa  se

responsabiliza por prestar assistência material, jurídica, educacional, social e à

saúde, além da segurança interna e administração, compartilhada com órgão

do Estado. Este por sua vez, fica responsável pela aplicação da lei, execução

da  pena,  sanções  disciplinares,  segurança  externa,  além  da  direção  do

presídio,  supervisão  geral  e  fiscalização  das  atividades  prestadas  pela

empresa.  Por  esse  motivo  deve  ser  constituído  um  conselho  disciplinar,

formado  por  agentes  públicos,  tendo  entre  suas  atribuições  a  de  aplicar

sanções  disciplinares,  sob  supervisão  do  diretor  do  presídio,  aos  presos

transgressores da ordem, uma vez que ao Estado cabe o uso da força quando

necessário, não podendo essa atividade ser delegada ao particular.

O modelo utilizado nos Estados Unidos, por sua vez, é flagrantemente

inconstitucional  se  adotado  no  Brasil,  já  que  repassa  ao  setor  privado

praticamente toda a execução penal, delegando funções jurisdicionais a este.

Por  esse  motivo,  aqueles  favoráveis  a  terceirização  prisional  advogam  a

utilização  do  modelo  denominado  de  gestão  partilhada,  francês  ou  de

cogestão, na qual apenas a parcela administrativa da execução penal pode ser

repartida  por  meio  de  um contrato  de  concessão  realizado  entre  o  Poder

Público e empresas privadas. 

O  professor  Luiz  Flávio  Borges  D’Urso  defende  a  tese  de  que  a

privatização nos moldes da gestão partilhada é Constitucional e que o Estado

não  perderia  sua  função  jurisdicional,  nem  estaria  abrindo  mão  de  sua

soberania:

Quanto a constitucionalidade da proposta, partimos da premissa de
que a Lei maior foi clara e o que ela não proibiu, permitiu. E mais, na
verdade,  não se está transferindo a função jurisdicional do Estado
para o empreendedor privado, que cuidará exclusivamente da função
material  da  execução  penal,  vale  dizer,  o  administrador  particular
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será  responsável  pela  comida,  pela  limpeza,  pelas  roupas,  pela
chamada hotelaria, enfim, por serviços que são indispensáveis num
presídio. Já a função jurisdicional, indelegável, permanece nas mãos
do Estado que, por meio de seu órgão-juiz,  determinará quando o
homem poderá ser preso, quanto tempo assim ficará, quando e como
ocorrerá a punição e quando o homem poderá sair da cadeia, numa
preservação do poder de império do Estado, que é o único legitimado
para o uso da força, dentro da observância da lei.(D’URSO, 1999, p.
44-46)

Da mesma forma, o magistrado Mauro Bley Pereira Júnior, citado pelo

Conselheiro Maurício Kuehne no seu parecer contrário a privatização, lembra

que há possibilidade legal de intervenção privada nos presídios consoante o

ordenamento atual.6 Assim,  não haveria  qualquer  necessidade de mudança

legislativa, mesmo porque a situação dos reclusos estaria resguardada, posto

que a questão relacionada à disciplina, segurança e os aspectos de índole

jurisdicional não estariam a sofrer qualquer ingerência, pois a empresa é que

estará  subordinada  à  fiscalização  do  juiz  da  execução  e  demais  órgãos,

conforme dispõe a Lei de Execução Penal. (PEREIRA JUNIOR apud KUEHNE,

2000)

Por sua vez, Julio Fabrini Mirabete faz uma interessante abordagem da

privatização  dos  estabelecimentos  penais  diante  da Lei  nº  7.210  de  11  de

junho  de  1984  (Lei  das  Execuções  Penais)  e  divide  as  atividades  em

administrativo judiciária ou administrativa em sentido estrito, e, as atividades

de execução material das penas. Para este autor, as primeiras atividades só

podem ser executadas por órgãos ou entidades oficiais, são elas as atividades

do  Juiz  da  Execução,  Ministério  Público,  Conselho  Penitenciário,  além  da

exclusividade na aplicação de sanções disciplinares. As demais atividades, por

serem não  jurisdicionais,  podem ficar  a  cargo  de  vários  órgãos  oficiais  ou

particulares.  Ademais,  afirma  que  a  Lei  de  Execuções  Penais  possibilita  o

exercício de tais atividades. (MIRABETE, 1992, p. 12-13) 

Podemos concluir, neste ponto, que a aplicação da parcela jurisdicional

na execução penal continua restrita ao Estado, restando a possibilidade de

delegação  ao  particular  da  parcela  de  cunho  administrativo.  Portanto,  nos

modelos  de  privatização  que  podem  ser  implantados  no  Brasil  não  há  a

delegação de  competência  jurisdicional  ou disciplinar  à  empresa,  o  Estado

6 Ver parecer disponível em site: http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?
codigo=266
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continua  aplicando  a  lei  ao  caso  concreto,  determinando  a  forma  de

cumprimento  da  pena,  mantendo  a  direção  do  presídio  e  fiscalizando  a

atuação do particular, ao qual é ressalvado apenas os aspectos materiais de

execução  preestabelecidos  no  contrato  firmado  com o  poder  público.  Com

relação  a  necessidade  de  lei  para  autorizar  a  privatização,  a  posição

doutrinária  não  é  uníssona,  como  foi  visto,  não  tendo  sido  o  tema  ainda

abordado pelo Tribunais Superiores.

Vale  ressaltar  que  para  que  haja  a  concessão  pública,  devem  ser

seguidas as regras gerais estabelecidas na Lei nº 8.987 de 1995, além dos

Princípios  Gerais  do  Direito  Administrativo  entre  eles  o  da  Moralidade,

Publicidade, Legalidade, Eficiência e Impessoalidade. A seleção da empresa é

feita mediante licitação, seguida da constituição de Contrato Administrativo.

5. VIABILIDADE DA PRIVATIZAÇÃO

O  instituto  da  privatização  é  produto  da  doutrina  neoliberal  e  visa

entregar ao setor privado empresas ou áreas predominantemente estatais. No

Brasil já existem a  anos algumas experiências com a privatização em setores

como  os  de  telecomunicações,  fornecimento  de  água,  energia,  coleta  de

esgoto, entre outros. Com base na maior eficiência do setor privado e tendo

em vista os sérios problemas encontrados no setor carcerário, surge a ideia de

implantar a privatização do sistema penitenciário brasileiro no modelo gestão

partilhada. 

Aqueles que defendem a privatização apostam na qualidade do serviço

proposto  pelas  empresas  quando comparado  ao  oferecido  atualmente  pelo

setor público, no qual os presídios não possuem condições adequadas e o

Estado não possui  dinheiro para empregar nas melhorias necessárias,  uma

vez que representam um alto investimento.

Dentre  as  vantagens  da  prestação  de  serviço  terceirizado  está  à

agilidade com que os agentes podem ser demitidos, principalmente nos casos

de corrupção, se fossem funcionários públicos o processo demoraria mais de

dois  anos.  Nas  palavras  da  ex  secretária  nacional  de  Justiça  Elizabeth
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Sussekind em entrevista a Revista Época,7 “um agente penitenciário corrupto,

se for público, no máximo é transferido, já o privado é demitido de imediato”.

Conforme assevera Minhoto:

Pela lógica capitalista que rege a ideia de privatização dos presídios,
a contratação de servidores sem vínculo com a administração pública
além de reduzir os custos com o encarceramento, tende a propiciar
maior  eficiência  no  desempenho de suas atividades,  sendo esses
empregados motivados pela possibilidade de ganhos monetários e
ascensão  em  outros  cargos  mais  elevados  na  empresa.  Em  se
tratando de servidores públicos os responsáveis  pelo desempenho
das tarefas na administração dos presídios, os custos serão maiores
(concurso  público,  salários,  estabilidade  funcional,  greve,  licença,
férias,  etc.)  e  a  eficiência  menor  (provocada  pela  ausência  de
motivação financeira e funcional) (MINHOTO, 2000, P111).

Na visão dos contrários à privatização, a empresa particular não teria

interesse na reinserção social do detento, não se preocuparia em evitar fugas,

manter a segurança adequada do presídio. O advogado Luciano Chacha, em

seu artigo Aspectos críticos sobre a privatização dos presídios no Brasil, afirma

que tal  interesse  é  iminente  tendo em vista  que  só  assim poderá  haver  a

permanência  e  prorrogação  dos  contratos.  A  empresa  pode  perder  a

concessão  caso  não  cumpra  com  alguns  requisitos  como  evitar  fugas

(CHACHA,  2009).  Desse  modo,  estimula  os  cuidados  com  segurança  e

aumenta o reforço na revista dos visitantes.

De acordo com o professor de administração da Universidade Federal

da  Bahia,  Sandro  Cabral,  em  sua  Tese  de  Doutorado8 sobre  aspectos

econômicos da terceirização prisional,  a motivação dos empresários é a de

proteger seu próprio bolso já que os prejuízos causados por uma rebelião são

pagos pela empresa, dessa forma comida boa e assistência jurídica são alguns

dos elementos capazes de manter os condenados tranqüilos. 

Aos operadores privados interessa preservar um histórico de conduta
ilibada em face dos seus interlocutores presentes no Estado,  uma
vez que a manutenção da reputação é essencial em rodadas futuras
do jogo, seja para renovação dos contratos ou em novos processos
licitatórios, até mesmo em outras unidades da federação (Cabral &
Azevedo, 2008). Portanto, para as prestadoras de serviço a criação e
manutenção de boa reputação representam incentivo implícito para o

7 Ver reportagem jornalista disponível em: Disponível em:
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca,,EDG762-6009,00-PRIVATIZAR+RESOLVE.html.
8 Ver tese de doutorado disponível em: .
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/conteudo_423608.shtml. 
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atendimento  dos critérios  de qualidade,  mesmo quando estes  não
são perfeitamente especificados contratualmente (Baker, Gibbons, &
Murphy, 1994). 

Outro  estímulo  a  prestação  eficiente  do  serviço  é  o  aumento  da

concorrência que ocorrerá naturalmente com a implantação de maior número

de presídios terceirizados, além do mais a forte oposição a essa “novidade” faz

com que  os  empresários  se  empenhem em mostrar  que  esse  é  o  melhor

caminho para modificar a desumana execução penal no Brasil.

Um risco levantado pelos contrários a privatização é o da possibilidade

de falência da empresa parceira.  Ocorre que o art.  58 da lei  nº  8666/1993

garante entre as denominadas cláusulas exorbitantes a fiscalização do Estado

no cumprimento efetivo dos serviços públicos, além da ocupação temporária

em  caso  de  descumprimento  do  acordado.  Desse  modo,  cabe  ao  Estado

controlar o faturamento da empresa para agir preventivamente se necessário.

 Além do mais, se os resultados obtidos pelas empresas privadas forem

insuficientes para justificar a privatização, os contratos podem ser rescindidos

e essa empresa substituída por outra, ou até mesmo ocorrer a retomada pelo

Poder  Público  na  administração  geral  dos  presídios.  A  punição  pela  má

prestação do serviço é muito mais  rápida e eficaz do que a vivenciada na

gestão pública.

Portanto,  fica  evidenciado  o  interesse  do  particular  em  prestar  um

serviço de qualidade superior ao que existe atualmente, pelos diversos fatores

apresentados. Vale ressaltar que a punição pela má prestação do serviço é

muito mais rápida e eficaz do que a vivenciada na gestão pública.

Assim entende Jorge Amaral dos Santos:

Quanto à obediência aos requisitos previstos na Lei de Execuções
Penais referentes ao cumprimento da pena (em condições dignas) e
na Constituição Federal (dignidade da pessoa humana), o parceiro
privado tem a obrigação contratual de cumpri-los, haja vista que a
desobediência a essas obrigações gerará sanções administrativas e,
principalmente, pecuniárias, por parte do Estado contratante. Nesse
sistema, em princípio, o preso terá oportunidade de cumprir sua pena
de forma digna e haverá instrumental adequado para possibilitar que
ele  alcance  a  ressocialização,  retornando,  finalmente,  ao  convívio
harmônico em sociedade. (SANTOS, 2009)9

9Ver site disponível em:  http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-
penal/12197-a-utilizacao-das-parcerias-publico-privadas-pelo-sistema-prisional-brasileiro-em-
busca-da-ressocializacao-do-preso-uma-perspectiva-possivel
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Minhoto, um dos principais autores contrários a privatização, apresenta

na sua obra  Privatização de presídios e criminalidade a problemática de que

os  interesses  privados  das  companhias  possam  influir  crescentemente  na

definição dos termos e na condução da política criminal afim de aumentar o

número de presidiários e consequentemente seus lucros (MINHOTO, 2000,

P.89). Essa assertiva é rebatida por Fábio Maia Ostermann em seu artigo10 já

citado  anteriormente,  ao  afirmar  que  tal  argumentação  não  pode  servir  de

crítica à participação de empresas privadas na gestão prisional, mas sim uma

boa justificativa para reformas no nosso atual sistema político, dentro do qual

grupos  de  interesses  especiais  se  locupletam da  res  publica em nome de

ganhos privados através do chamado lobby.  

No  Brasil  já  foram  implementadas  as  primeiras  experiências  de

terceirização prisional em alguns Estados a exemplo do Paraná e Ceará, onde

se mostraram satisfatórias,  nas palavras de Fernando Boller  em seu artigo

privatizar o sistema prisional diminuirá as rebeliões: 

Tanto  em  Guarapuava  como  no  Cariri,  os  detentos  trabalham,
estudam e têm direito à assistência jurídica integral de advogados
contratados. Assim, nenhum deles permanece preso além do tempo
fixado  na  sentença.  E  mais:  nos  dois  presídios,  há  médicos,
enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e dentistas — uma cama e mais
cinco metros quadrados para cada um. Em Guarapuava, os internos
têm  visitas  íntimas  em  quartos  específicos  com  toalha,  lençol,
fronhas e preservativos. (BOLLER, 2006)

Um  dado  interessante  apresentado  pelo  autor  é  que  o  índice  de

reincidência em tais penitenciárias é em média de 6%, enquanto no sistema

público o índice é de 70%. Além do mais não há registro de rebeliões e as

fugas são ocasionais.

Outro argumento utilizado pelos que são contrários a tal proposta é a de

que o que impulsiona a ideia da gestão privada são os consideráveis lucros

obtidos. A prisão, que é lugar de sofrimento seria explorada comercialmente, o

lucro se basearia na utilização da dor humana, como se o preso fosse um

objeto, se distanciando da finalidade ressocializadora da pena.

A meu ver o que deve ser combatido são os gastos do dinheiro público

10 Ver artigo disponível em site: http://www6.ufrgs.br/ressevera/wp-content/uploads/2010/08/v02-n01-
artigo02-privatizacao.pdf
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com  um  regime  carcerário  falido,  que  não  consegue  atingir  seu  objetivo

ressocializador, pelo contrário, aumenta os números de reincidência e atenta

frontalmente contra a dignidade da pessoa humana. Parece bem mais racional

um  gasto  em  que  haja  retorno  social  efetivo,  no  qual  o  preso  possa  ser

alfabetizado,  aprender um oficio,  ajudar  a  família,  além de cumprir  a  pena

apenas com a restrição de sua liberdade e não com a diminuição da condição

de ser humano. O mais importante não é a finalidade da empresa mas sim o

cumprimento efetivo do que é estabelecido no contrato firmado. 

Quando  perguntado  sobre  os  problemas  apontados  por  alguns

estudiosos  sobre  a  privatização,  o  festejado  doutrinador  Fernando  Capez

respondeu:

É  melhor  que  esse  lixo  que  existe  hoje.  Nós  temos  depósitos
humanos, escolas de crime, fábrica de rebeliões. O estado não tem
recursos para gerir, para construir os presídios. A privatização deve
ser enfrentada não do ponto de vista ideológico ou jurídico, se sou a
favor  ou  contra.  Tem  que  ser  enfrentada  como uma necessidade
absolutamente  insuperável.  Ou  privatizamos  os  presídios;
aumentamos o número de presídios; melhoramos as condições de
vida  e  da  readaptação  social  do  preso  sem  necessidade  do
investimento do Estado, ou vamos continuar assistindo essas cenas
que  envergonham  nossa  nação  perante  o  mundo.  Portanto,  a
privatização  não  é  a  questão  de  escolha,  mas  uma necessidade
indiscutível, é um fato. (CAPEZ, 2002, P. 02)

Em relação  aos  custos,  D´Urso  comenta:  Basta  trazer  a  experiência

americana, na qual o preso enquanto está nas mãos do Estado custa, por dia

50  dólares,  e  quando  esse  mesmo  preso  é  transferido  para  as  mãos  da

iniciativa  privada,  custa  25  dólares/  dia,  em iguais  ou  melhores  condições.

Nesse caso, o Estado paga ao empreendedor privado 30 dólares/dia, repondo

o custo de 25 dólares e pagando mais 5 dólares/dia por preso ao administrador

particular (D'URSO, 1999). Em estudo publicado na Revista de Administração

Contemporânea, a comparação entre os presídios públicos frente os privados

mostra que o custo médio de um detento no presídio terceirizado brasileiro

custa  ao  cofres  públicos  10%  a  menos  que  aquele  preso  no  regime

penitenciário estatizado, além disso verificou-se que a qualidade do serviço

oferecido no privado foi superior ao público.

No setor prisional, as modalidades de provisão com a participação de
empresas  privadas  apresentam  indicadores  de  desempenho,  em
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termos  de  custos  e  qualidade,  superiores  em  relação  às  formas
tradicionais  de provisão do serviço,  com exceção dos serviços de
assistência jurídica, nos quais não há diferenças significativas entre
as  duas  estruturas  de  governança,  naturalmente  considerando  os
limites do caso estudado. (CABRAL e LAZZARINE, 2010)

O Centro de Estudos Avançados Sobre Segurança Pública atribui essa

diferença de gastos entre o poder público e o privado ao fato do empresário

saber  cuidar  e  aplicar  melhor  o  dinheiro,  e  também  em  razão  da  menor

burocracia que envolve o setor privado. Vale ressaltar que a maior eficiência

tende a aumentar os lucros.

Outra grande vantagem apontada na defesa da terceirização é quanto a

oferta de trabalho ao preso, que possibilita a remissão, evita a ociosidade, faz

com que ele se sinta útil, além de ensinar uma profissão a ser desempenhada

após o cumprimento da pena, auxiliando na ressocialização do egresso. Além

do que o produto do trabalho é devidamente remunerado e utilizado para a

reparação  do  dano  causado  à  vítima,  a  ajuda  de  sua  família  ou  para  a

formação de um patrimônio econômico a ser lhe entregue após o cumprimento

da pena. 

Para  Edmundo  Oliveira  a  instituição  privada  tem  mais  opções  para

garantir  trabalho  remunerado  com  habilidade  profissional  ao  preso,  em

ambiente  educativo,  isolando  a  contaminação  da  ociosidade.  A  empresa

privada  abre  a  possibilidade  concreta  para  a  absorção  do  condenado  no

mercado de trabalho, após o cumprimento de sua pena (OLIVEIRA, 2002).  O

trabalho do preso não é utilizado de maneira arbitraria pela empresa, a mesma

deve pagar justa remuneração e respeitar os direitos estabelecidos na Lei de

Execuções Penais como o descanso semanal remunerado.11 

6. UTILIZAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPPs)

A Lei  nº  11.079/2004  instituiu  uma  nova  modalidade  específica  de

concessão de serviços públicos, denominada de Parceria Público Privada. Sua

11 Ver  site  disponível:  http://ceassp.blogspot.com/2011/04/parceria-publico-privada-

na-gestao-de.html 
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característica diferenciadora é a contraprestação do Estado, que pode ser total

(concessão  administrativa)  ou  parcial  (concessão  administrativa).  O  seu

objetivo é o de atrair  o setor privado, nacional ou estrangeiro,  basicamente

para  investimentos  em  projetos  de  infraestrutura  de  grande  vulto,  cujos

recursos  financeiros  envolvidos  excedam a  capacidade  financeira  do  setor

público (ALEXANDRINO, 2009). 

No caso específico do uso de PPPs para os presídios, a modalidade a

ser adotada é a da concessão administrativa, em que o parceiro privado fica

responsável  pela  construção  do  estabelecimento  e  participa  da  gestão  do

mesmo, nos denominados serviços de execução material, em troca recebe do

parceiro público uma contraprestação financeira ao longo do contrato, que será

de no mínimo 5 e no máximo 35 anos. Ao Estado cabe a fiscalização quanto

ao cumprimento do contrato,  a  direção do presídio,  aplicação das sanções

disciplinares, bem como toda a atividade jurisdicional.

É cediço que todas as concessões são estabelecidas mediante contrato

celebrado com o vencedor de licitação na modalidade concorrência, obrigatória

nesses casos, conforme o art. 175 da Constituição Federal. Portanto a escolha

do parceiro não fica ao livre arbítrio da administração pública. As obrigações de

ambas as partes ficam estabelecidas desde já no contrato.  

Ademais,  deverá  ser  constituída  sociedade  de  propósito  específico

antes da celebração do contrato, incumbida de implantar e gerir o objeto da

parceria.  Para  José  dos  Santos  Carvalho  e  Filho,  tal  sociedade  “permitirá

melhor  forma  de  controle  do  poder  concedente  sobre  as  atividades,  o

desempenho e as contas do parceiro privado.”( CARVALHO FILHO, 2009, p.

417) 

Além disso a lei 11.079/2004 traça algumas cláusulas obrigatórias nos

contratos de concessões:  o prazo de vigência,  as penalidades em caso de

inadimplemento,  as  formas  de  remuneração  e  atualização,  os  critérios

objetivos  de  avaliação  de  desempenho,  garantias  de  execução  suficientes,

entre outras. Dessa forma o Estado mantém um controle frente à prestação de

serviços por parte do parceiro, agindo em caso de descumprimento ou de má

prestação dos serviços, podendo rescindir o contrato e retomar a direção total

do presídio caso necessário. 

Marcelo Alexandrino, em sua obra Direito Administrativo Descomplicado,
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ressalta  que pode ser  estabelecida remuneração variável  de acordo com o

desempenho,  conforme  metas  e  padrões  de  qualidade  e  disponibilidade

definidos  no  contrato.  Assim,  as  empresas  parceiras  precisam  prestar  um

serviço  de  qualidade,  além  de  se  esforçar  para  atingir  os  objetivos  da

execução  penal  a  fim  de  aumentarem  seu  lucro  e  para  não  sofrerem

penalidades.  

Alguns  Estados  brasileiros  já  animados  com  os  resultados  positivos

alcançados com a terceirização, deram uma passo além criando as primeiras

Parcerias Público Privadas (PPP). Em Pernambuco será construído o Centro

Integrado  de  Ressocialização  de  Itaguatinga,  um  complexo  penal  com

capacidade para 3.126 presos,  com previsão de construção de cinco salas

exclusivas  para  visitas  íntimas,  um  parlatório,  locais  para  a  capacitação

profissional,  sistema  de  segurança  com  uso  de  tecnologia  de  ponta.  Nas

palavras de Jorge Amaral do Santos, o apenado será individualizado de acordo

com a pena e o perfil criminológico, atendendo a Lei de Execução Penal (LEP).

Haverá dois tipos de cela: individual e coletiva, esta com no máximo quatro

presos. 

À  concessionária  caberá  dotar  a  unidade  de  advogado,  assistente

social,  médicos  (clínico  e  psiquiatra),  psicólogo,  terapeuta  educacional,

dentista,  enfermeiro,  professores  de educação física,  ensino  fundamental  e

médio  e  instrutor  de  informática.  O  objetivo  é  a  prestação  de  serviços

assistenciais à população carcerária, tendo por fim harmonizar a convivência

entre  os  internos  e  o  seu  futuro  retorno  à  sociedade  e  proporcionar  as

condições  físicas  e  psicológicas  para  o  cumprimento  da pena  que  lhes  foi

imposta, através da assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social

e religiosa.

Em Minas Gerais, o governo publicou no site oficial12 os detalhes do

contrato que já foi assinado com a empresa que irá construir o complexo penal

e auxiliar na administração em parceira com os órgãos públicos. O complexo

será composto por 5 unidades prisionais, sendo três para o regime fechado e

duas para o regime aberto, além de uma unidade de administração, conta com

3000 vagas e está alçado em R$ 2.111.476.080,00 (dois bilhões, cento e onze

milhões e quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta reais), que

12 Ver site: http://www.ppp.mg.gov.br
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será pago parceladamente ao decorrer do contrato com prazo mínimo de 25

anos, podendo ser prorrogado até 35 anos.

A remuneração do parceiro privado irá variar de acordo com o número

de  vagas  disponíveis  e  os  indicadores  de  desempenho  pelos  serviços

prestados, levando em relação as atividades de assistência e apoio ao interno,

bem como dos padrões de segurança praticados. Dentre os indicadores que

foram definidos estão: o número de fugas; o número de rebeliões e/ou motins;

o nível educacional dos internos; a proporção dos internos que trabalham; a

quantidade  e  qualidade  dos  serviços  de  saúde  prestados;  a  quantidade  e

qualidade da assistência jurídica e psicológica aos internos.

Ficam  a  cargo  do  parceiro  privado  serviços  de  assistência  médica;

educação básica e média; treinamento profissional; cursos profissionalizantes;

assistência jurídica e psicológica; vigilância interna e serviços de gestão do

preso. Enquanto isso o Poder Público supervisiona, controla e monitora todas

as atividades. O diretor de segurança, agente governamental, fica responsável

pelo  cumprimento  dos  padrões  de  segurança  da  unidade,  além de  aplicar

eventuais sanções administrativas aos internos. O governo do Estado também

se responsabiliza por administrar as transferências de internos relacionadas à

unidade, vedada expressamente qualquer forma de superlotação. 

Na  terceirização  já  utilizada  no  Brasil,  a  empresa  parceira  recebe  o

estabelecimento prisional da maneira que este se encontra, como já foi dito as

condições  de  infraestrutura  atuais  da  maior  deles  é bem defasada.  Dessa

forma, o uso das Parcerias Público Privadas se mostra como alternativa para

viabilizar  as  mudanças  no  setor  prisional,  uma  vez  que  é  necessária  a

construção de um número considerável de novos presídios que atendam as

normas legais, o que dispende um  alto investimento inicial, que não tem sido

disponibilizado pelos cofres públicos. Assim afirma Diogo Shelp, ao comparar

tais parcerias com a modalidade de terceirização dos presídios: 

Ao contrário da terceirização, em que a iniciativa privada recebe a
prisão  a  ser  administrada,  na  PPP  a  empresa  parceira  tem  de
construir o presídio do zero com recursos próprios ou financiados. O
custo da obra é ressarcido aos poucos à iniciativa privada, diluído
nas  mensalidades  que  o  estado  paga  pelo  serviço  de  gestão  do
presídio (SHELP, 2009)

Nas  palavras  de  José  dos  Santos  Carvalho  e  Filho,  em  Manual  de
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Direito Administrativo:

As parcerias público privadas tem sido utilizadas com sucesso em
diversos ordenamentos jurídicos, como, entre outros os de Portugal,
Espanha, Inglaterra e Irlanda, e apresentam como justificativa dois
pontos  fundamentais:  a  falta  de  disponibilidade  de  recursos
financeiros  e  a eficiência da  gestão  privada  (CARVALHO FILHO,
2009, p. 405)

Como foi visto, não existindo nenhuma barreira legal na participação do

setor privado na prestação de serviços delegáveis na execução da pena, é

plenamente viável e aconselhável que sejam adotadas as PPPs no sistema

prisional, nas condições estabelecidas na lei.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em  virtude  dos  problemas  pelos  quais  o  sistema  penitenciário

atravessa,  todas  as  propostas  que  visem  a  sua  melhoria  não  devem  ser

descartadas,  entre  elas  a  aplicação  da  terceirização  no  modelo  de  gestão

partilhada,  por  nós  defendida,  de  alguns  serviços  referentes  às  atividades

acessórias como fornecimento de alimentos, uniformes para detentos, material

de higiene, assistência jurídica de qualidade, bem como assistência  médica,

odontológica,  psicológica  e  social,  educação  fundamental  e  média,

profissionalização  e  qualificação  para  o  trabalho,  segurança  interna,

fornecimento de trabalho ao preso mediante remuneração.

Utilizando-se das denominadas Parcerias  Público  Privadas,  o  Estado

tem a possibilidade de melhorar  significativamente o  sistema prisional  sem

necessitar  de  um  alto  investimento  inicial  para  a  construção  dos

estabelecimentos, uma vez que cabe a iniciativa privada a construção e gestão

compartilhada,  ficando  o  Estado responsável  por  repassar  o  custo  total  do

empreendimento em parcelas contínuas, enquanto durar o contrato.

É urgente a necessidade de mudanças na administração prisional,  o

preso e a sociedade em geral não podem continuar reféns de um modelo que

não  respeita  a  dignidade  da  pessoa  humana,  os  direitos  fundamentais  do

presidiário, transformando estes em delinquentes ainda mais perigosos e sem
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chance de reabilitação. 

No presente artigo ficaram constatadas as vantagens da participação da

iniciativa privada na gestão prisional, por sua maior eficiência e capacidade de

possibilitar ao preso o respeito a seus direitos, para que este cumpra sua pena

de maneira digna e se reabilite a retornar a sociedade com maiores chances

de não voltar a delinqüir. 

Para  tanto,  é  preciso  que  o  Estado  brasileiro  se  interesse  por  esse

sistema, atuando de forma clara, expondo os dados estatísticos do quanto é

despedido pelos cofres públicos, fiscalizando a atuação privada em relação ao

cumprimento efetivo do contratado e principalmente o respeito ao preso.
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