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Resumo 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo realizar, em um momento 

inicial, um estudo histórico acerca da gestão privada de estabelecimentos prisionais, tanto no 

Brasil como no espectro internacional. Posteriormente, busca-se verificar a compatibilidade 

do gerenciamento carcerário privado implementado, por meio de Parcerias Público-Privadas, 

com o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo em face da Constituição da República 

Federativa do Brasil e da Lei de Execução Penal. Ademais, o estudo tem como meta 

estabelecer uma “divisão de tarefas” entre a iniciativa privada e o Poder Público, delimitando 

quais funções devem ser exercidas por cada um de maneira que o arranjo estabelecido esteja 

adequado aos parâmetros constitucionais e legais necessários. Ao final, atestar-se-á que a 

gestão privada é perfeitamente possível e compatível com a ordem jurídica pátria, mas dentro 

de certos limites. 
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Abstract 

 

The present article aims to carry out, in an initial moment, a historical study about the private 

management of prisons, both in Brazil and in the international spectrum. Subsequently, it 

seeks to verify the compatibility of the private prison management, implemented through 

Public-Private Partnerships, with the Brazilian legal system, especially in the face of the 

Constitution and the Law of Criminal Execution. In addition, the study aims to establish a 

"division of tasks" between the private initiative and the Public Authorities, delimiting what 

functions should be exercised by each one so that the established arrangement is adequate to 

the necessary constitutional and legal parameters. In the end, it will be shown that private 

management is perfectly possible and compatible with the legal order of the country, but 

within certain limits. 
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1- Introdução  

 

 O Direito Penal é indubitavelmente um dos ramos mais polêmicos do debate jurídico, 

tanto no âmbito acadêmico quanto em questões práticas que envolvem o cotidiano dos 

operadores do Direito. Ao longo da história, diversas teorias acerca de tal ramo da árvore 

jurídica foram formuladas, englobando ideias diametralmente opostas e chegando a 

conclusões radicalmente diferentes. 

 Há inclusive uma expressiva corrente doutrinária que defende a abolição do sistema 

penal, com a extinção da justiça criminal e do próprio conceito de crime, conhecida 

popularmente como a corrente do “abolicionismo penal”. Englobando diversos autores de 

distintos momentos, como Louk Hulsman (1997), Nils Christie (1998) e Thomas Mathiensen 

(2005), este movimento teórico começou a ser formulado na década de 80, nos países 

nórdicos da Europa e na Holanda, mas com um embasamento filosófico muito anterior, 

datado do século XIX, período em que começaram a surgir as ideologias libertárias. 

 Tal corrente baseia-se sobretudo no que hoje é praticamente um consenso dentro e fora 

da comunidade jurídica: o sistema penal falhou. A pena privativa de liberdade é incapaz de 

cumprir sua suposta função ressocializante, na medida em que provoca o efeito contrário: o 

indivíduo, após o período de encarceramento, acaba muitas vezes reingressando em práticas 

delitivas. Muitos defendem que tal situação está restrita aos países subdesenvolvidos em 

virtude das más condições dos estabelecimentos prisionais. Todavia, até mesmo em países 

desenvolvidos as prisões são muitas vezes incapazes de cumprir o objetivo de ressocializar 

aqueles que se engajaram em atividades delitivas. 

 Estudos do “Bureau of Justice Statistics”1, agência governamental dos Estados Unidos, 

apontam ser alto o índice de reincidência no país, demonstrando assim uma dura realidade que 

certamente se assemelha à observada em diversas outras nações. O estudo acompanhou 

404.638 prisioneiros em 30 estados após sua libertação da prisão em 2005.  Os pesquisadores 

chegaram aos seguintes resultados:  

• Dentro de três anos após a libertação, cerca de dois terços (67,8 por cento) dos 

prisioneiros libertados foram presos novamente 

                                                           
1 Bureau of Justice Statistics. Recidivism of Prisoners Released in 30 States in 2005: Patterns from 2005 to 

2010. 2014. Disponível em https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/rprts05p0510.pdf 
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• Dentro de cinco anos após a libertação, cerca de três quartos (76,6 por cento) 

dos prisioneiros libertados foram presos novamente. 

• Mais de metade (56,7 por cento) foram presos no final do primeiro ano. 

• Aqueles que originalmente cometeram crimes contra a propriedade eram os 

mais prováveis de serem presos novamente. 82,1 por cento dos criminosos de 

propriedade que foram soltos acabaram sendo presos por um novo crime, em 

comparação com 76,9 por cento dos delinquentes com drogas, 73,6 por cento 

dos infratores de ordem pública e 71,3 por cento dos infratores que cometeram 

crimes classificados como violentos. 

 

 Tais dados demonstram que, até mesmo em um país com alto índice de 

desenvolvimento, a prevenção especial acaba falhando na grande maioria das situações. No 

caso do Brasil, os noticiários reportam cotidianamente o cometimento de atividades ilícitas 

dentro das penitenciárias, tais como uso de telefones celulares, rebeliões e ações de violência 

contra outros presos e agentes carcerários, muitas vezes resultando em vítimas fatais. Além 

disso, o próprio sistema penal, devido ao seu tamanho e forma de gerência, não consegue 

cumprir seu objetivo autoimposto devido à notória ineficiência constatada em seus mais 

diversos níveis: os crimes que passam despercebidos ou que não conseguem ser solucionados 

pelas autoridades (cifra negra); a conhecida morosidade na tramitação dos processos judiciais 

e a desumanas condições das prisões são demonstrativos da crise de eficiência que o sistema 

enfrenta. 

Em virtude dos argumentos supracitados, em um primeiro momento pode parecer 

difícil discordar da teoria abolicionista-penal, polêmica corrente doutrinária que prega o fim 

do Direito Penal como o conhecemos. Todavia o abolicionismo, em suas mais diversas 

vertentes, é carente no oferecimento de alternativas práticas ao sistema vigente. Segundo 

Paulo R Incott Jr2 “A primordial limitação observada nas propostas abolicionistas se volta 

para o fato de não oferecerem uma solução operacional clara para o percurso entre o agora e o 

efetivo fechamento do cárcere”. 

Seguindo o presente raciocínio, é de fato deveras utópico acreditar que um sistema 

consolidado e integrado à nossa realidade, ainda que seja notoriamente ineficiente, será 

                                                           
2 INCOTT JR, Paulo. Precisamos Conversar Sobre Abolicionismo Penal. Artigo para o portal Justificando. 

Carta Capital, 2017. Disponível em http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/19/precisamos-conversar-

sobre-abolicionismo-penal/ 
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abolido sem que isto acabe por causar, ao menos em um momento inicial, graves implicações 

à estrutura social vigente e uma grave de crise de segurança. Não há qualquer garantia que, 

uma vez extinto o sistema penal vigente, os problemas a ele relacionados seriam 

solucionados. 

Sendo assim, uma vez que a teoria abolicionista apresenta evidentes complicações 

práticas, alternativas foram buscadas para ao menos amenizar os problemas enfrentados pelo 

sistema penal em todo o mundo. Nesse contexto, a ideia de instalações prisionais que fossem 

geridas pela iniciativa privada em detrimento do Estado acabou por ganhar força. No Brasil, 

este fenômeno seria implementado por meio das Parcerias Público-Privadas, conhecidas 

popularmente como “PPPs”. 

Devido ao seu maior dinamismo, adaptabilidade, superior capacidade de 

gerenciamento e menor nível de burocracia, o setor privado passou a ser visto como uma 

possível solução para os problemas que afligem o sistema carcerário. Alega-se que este setor 

traria para o sistema prisional uma maior capacidade de gerenciamento, operacionalização e 

investimento, sobretudo em períodos de recessões econômicas, em que há uma verdadeira 

escassez de recursos públicos. 

Além disso, sustenta-se que a gestão privada proporcionaria aos presos melhores 

condições de vida no interior das instalações, bem como garantiria eles direitos legalmente 

previstos mas que não são cumpridos, tais como: assistência social, médica, psicológica, 

psiquiátrica, odontológica, dentre diversos outros benefícios. Deve-se também ressaltar que há 

pouquíssimo ou até mesmo nenhum interesse político em resolver as mazelas que assolam o 

sistema prisional, o que seria mais um ponto a favor da transferência da gestão para a 

iniciativa privada já que a mesma não é movida pelo interesse político e sim pela busca por 

lucro. Como a remuneração pelos serviços estaria diretamente atrelada à uma gestão eficiente 

por parte dos agentes privados, seria do maior interesse dos mesmos que tal gerenciamento 

fosse feito da melhor maneira possível. 

A visão pró iniciativa privada se solidifica e ganha força em nosso país. Cada vez mais 

o Estado brasileiro é visto como ineficiente, acentuadamente burocrático e incapaz de cumprir 

suas próprias leis. Tal crença, somada ao recente crescimento político de ideologias de caráter 

liberal-conservador, naturalmente antiestatistas e defensoras da iniciativa privada, vem 

contribuindo para uma maior aceitação de que estabelecimentos prisionais possam ser geridos 

por empresas particulares e não diretamente pelo Estado. 
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Por outro lado, muitos criticam a adoção do gerenciamento privado de 

estabelecimentos prisionais. Os opositores, em suma, alegam que é dever constitucional e 

indelegável do Estado impor e executar a sanção penal ao condenado, não podendo nenhuma 

atividade relacionada a essa missão ser delegada a um terceiro estranho ao Poder Público. A 

alegada privatização do sistema prisional seria então inconstitucional, pois transferiria a um 

terceiro uma função que deveria ser desempenhada exclusivamente pelo Estado. 

 Não é o escopo do trabalho discutir acerca dos benefícios ou malefícios da pena 

privativa de liberdade, nem defender a Parceria Público-Privada como principal meio de 

solucionar as mazelas do sistema carcerário. Tal debate é, na grande maioria vezes, permeado 

de questões ideológicas, além de ser de difícil observação no aspecto objetivo e material. O 

que se busca realizar, tendo em vista toda a polêmica e a relevância que permeiam o tema, é 

um levantamento objetivo, tanto acerca do aspecto histórico quanto do jurídico, distanciando-

se ao máximo possível do debate político-ideológico.  

 O presente trabalho tem como objetivo central promover uma análise histórica acerca 

da participação privada na atividade prisional, bem como averiguar se a gestão privada de 

estabelecimentos prisionais é compatível ou não com o ordenamento jurídico brasileiro, 

sobretudo com a Constituição da República Federativa do Brasil, fundamento de validade de 

todo o ordenamento pátrio. Feito isso, tal escrutínio de compatibilidade será realizado em face 

da Lei de Execução Penal, diploma normativo infraconstitucional de maior relevância para o 

tema, uma vez que tem como objeto as questões jurídico-administrativas relacionadas ao 

sistema carcerário. 

Em um primeiro momento, serão feitas considerações iniciais de cunho histórico em 

relação à pena, em especial sobre à pena privativa de liberdade; sobre as parcerias público 

privadas no ordenamento jurídico brasileiro e sobre a história dos estabelecimentos prisionais 

geridos pela iniciativa privada no Brasil e também em âmbito internacional. Superada esta 

etapa preambular, passar-se-á à análise normativa fundamental: se a prisão gerida pela 

iniciativa privada é compatível ou não com a Constituição da República Federativa do Brasil 

e com o restante do ordenamento jurídico brasileiro. Neste segundo estágio do trabalho, além 

de analisar-se a fundo a Carta Magna, será conferida especial atenção à Lei de Execução 

Penal, em virtude de sua manifesta importância para a matéria. 

Além disso, busca-se estudar os limites que a delegação da administração penitenciária 

a gestores particulares pode alcançar. Quais as atividades o ordenamento jurídico pátrio 
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prescreve como privativas do Estado? Quais são passíveis de delegação? Está em curso um 

projeto que visa privatizar o Sistema Prisional? São tais questionamentos que o presente 

estudo busca solucionar.  

Como forma de facilitar a fixação de parâmetros de atuação compatíveis com o 

ordenamento pátrio, será analisado o caso pioneiro, no Brasil, de Parceria Público-Privada 

cujo objeto é a concessão de serviços de gerenciamento prisional: o Complexo Prisional 

Parceria Público-Privada (CPPP) de Ribeirão das Neves. Trata-se de uma experiência 

inovadora na realidade nacional, além de ser um verdadeiro modelo de como futuras parcerias 

devem operar. 

Ao final, atestar-se-á que a existência de estabelecimentos prisionais geridos por 

agentes privados é perfeitamente compatível com a ordem jurídica brasileira, desde que as 

atribuições a serem cumpridas pela gestão particular se atenham à certas atividades, devendo 

o Estado exercer determinadas funções de maneira exclusiva. A delimitação do papel estatal 

no arranjo de parceria com a iniciativa privada também é um assunto de suma importância e 

será alvo de esclarecimentos posteriores.  

 

2- Da Pena  

 

 Este capítulo busca realizar um apanhado histórico do instituto da pena, elencando as 

principais teorias elaboradas ao longo do tempo para justifica-la. Trata-se de um importante 

de uma importante etapa para a preliminar à análise do objeto principal da presente pesquisa, 

tendo em vista que, como será explicitado, a adoção do gerenciamento prisional privado está 

de certa forma relacionada à correntes do abolicionismo penal. 

 

2.1- Evolução Histórica 

 

 A noção de pena, bem como as teorias que embasavam e justificavam a existência da 

mesma, variaram de maneira drástica ao longo da história humana. Nos primórdios, a pena era 

vista como uma vingança, um castigo por um mal anteriormente cometido. Sendo assim, 

pode-se dizer que, nos primórdios da humanidade, as formas de punição se baseavam na 
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vingança penal, sendo esta a ideia preponderante até o século XVIII. Todavia, diversas outras 

teorias foram formuladas para justificar a existência e a necessidade das penas. 

 A tripartição da análise histórica entre os períodos da Antiguidade (até 337), Idade 

Média (até a queda de Constantinopla, em 1453) e Idade Moderna é um funcional marco 

delimitador do estudo temporal da pena. 

 Na Antiguidade, a prisão, local associado à própria existência de uma pena privativa 

de liberdade, era o local em que o imputado era recolhido para esperar seu julgamento. Era, 

portanto, um meio de impedir que ocorressem fugas, sendo essa a função primordial da 

prisão. Não havia a ideia de se utilizar o cárcere como forma de punição ao delito, sendo esta 

apenas um estágio anterior à pena propriamente dita. Deve-se dizer que as condenações eram 

a regra, resultando, de maneira praticamente exclusiva, na aplicação de penas cruéis e de 

morte. No Digesto, Domicio Ulpiano afirma que “o cárcere deve existir para custodiar as 

pessoas, não para puni-las”3. 

 Mesmo com o advento da Idade Média, o encarceramento ainda não era visto como 

método de punição e sim como custódia para a aplicação de uma pena posterior, salvo raras 

exceções. Tais casos ocorriam quando a pena de mutilação era considerada exagerada. 

 O período medieval também foi marcado pela utilização, por parte da Igreja Católica, 

do cárcere como meio de confinamento de hereges e pecadores para que estes se 

arrependessem de seus pecados. A prisão funcionava como custódia prévia à pena de morte 

ou, em raros casos, como punição às heresias consideradas leves. Em virtude disso, considera-

se este período como um verdadeiro embrião da pena privativa de liberdade. 

Com a Idade Moderna, passou-se a questionar a efetividade das penas cruéis e da pena 

de morte. Nesse contexto, a prisão passa a ser defendida como pena de privativa de liberdade 

e não como uma mera custódia até uma punição posterior. Buscava-se humanizar a justiça 

penal, que, segundo Aragão4, até então era utilizada como instrumento de vingança (seja ela 

privada, divina ou pública) contra o ofensor.  

                                                           
3 Livro 48, título XIX, fragmento 8, parágrafo 9 apud AMARAL, Cláudio do Prado.  Evolução histórica e 

perspectivas sobre o encarcerado no Brasil como sujeito de direitos. GECAP-USP. Disponível em 

http://www.gecap.direitorp.usp.br/gecap/index.php?option=com_content&view=article&id=13:segunda-reuniao-

03102012&catid=13:agenda 

4 ARAGÂO, Nancy. Você conhece o Direito Penal? Rio de Janeiro: Editora Rio, 1972. P 26 apud VIEIRA, 

Joseane de Queiroz e DAMACENA, Francisca Edineusa Pamplona. VINGANÇA PRIVADA, JUSTIÇA 

DIVINA OU JUSTIÇA LEGAL: QUAL É A PREFERÊNCIA SOCIAL. Disponível em 

http://www.urca.br/ered2008/CDAnais/pdf/SD5_files/Joseane_VIEIRA.pdf 
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2.2- Iluminismo 

 

Foi com o Iluminismo, encabeçado por pensadores reformadores como Beccaria, 

Howard e Bentham, que o movimento que defendia a humanização das penas acabou por 

ganhar força. A crise da sanção penal começou a ganhar destaque, segundo Cezar Roberto 

Bitencourt5. As penas cruéis e de morte foram progressivamente substituídas por penas 

privativas de liberdade com finalidade ressocializadora, que buscavam preparar o apenado 

para a futura reintegração à sociedade. 

Não obstante, e pena passou a ser vista sob uma ótica preventiva e não mais retributiva. 

Segundo Bitencourt6, enquanto a teoria retributiva, defendida por pensadores como Kant e 

Hegel pregava que a existência da pena era justificável como forma de retribuição ao mal 

causado através do delito, a teoria preventiva via a pena como um meio de prevenir que 

futuros delitos fossem cometidos, evitando que o delinquente voltasse a delinquir. 

 

2.3-Positivismo 

 

Uma vez delimitada a finalidade preventiva do sistema penal, buscou-se estudar a 

criminalidade através de estudos biológicos, sociológicos e antropológicos da pessoa do 

criminoso. Tal fenômeno passou a ser conhecido como a Escola Positiva, que tem como 

principais nomes Lombroso, Ferrari e Garofalo. A doutrina positivista era marcada pela forte 

presenta do cientificismo e do estudo multidisciplinar sobre a pessoa do delinquente.  

Segundo Masson7, destacou-se o método experimental, no qual o crime e o criminoso 

deveriam ser estudados individualmente, sob uma perspectiva multidisciplinar. Ganhou relevo 

                                                           
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 20ª Edição. São Paulo. Editora 

Saraiva, 2014. P.610 

6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 20ª Edição. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2014. P.133. 

7 MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, Parte Geral 1. 8ª Edição. São Paulo: Ed. Método, 2014. P. 

76 
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o determinismo, negando-se o livre arbítrio, haja vista que a responsabilidade penal se 

fundava na responsabilidade social 

2.4- A Defesa Social 

 

Surge no século XX, como uma reação à teoria positivista, a chamada Defesa Social. Sua 

doutrina é caracterizada pela negação das ideias clássicas defendidas pelos autores positivistas 

e busca, em suma, defender a sociedade e proporcionar um tratamento humanizado ao 

delinquente, não mais visto apenas enquanto fenômeno a ser cientificamente estudado, mas 

sim um sujeito de direitos 

A Defesa Social, em virtude das ideias de Gramatica, passa a ser vista como um meio de 

defender a sociedade e não como instrumento de mera punição ao infrator. A função do 

Estado é melhorar o indivíduo, não o punir. 

 

2.5- Abolicionismo Penal 

 

A despeito de todas as teorias formuladas como meio de justificar a pena privativa de 

liberdade, é inegável que a mesma se encontra em uma profunda crise estrutural. Sua suposta 

função preventiva não parece surtir grande efeito sobre os praticantes de atividades delitivas, 

uma vez que a sensação de insegurança causada pelo medo da criminalidade nunca foi tão 

grande. Roubos, furtos, homicídios, tráfico de entorpecentes e trocas de tiro entre criminosos 

armados e a polícia são ilícitos que fazem parte da vida cotidiana das grandes capitais 

brasileiras, o que demonstra a ausência de medo, por parte dos agentes delinquentes, de que 

uma futura pena que possa sobre eles recair em razão de suas práticas ilícitas. 

Ademais, a função ressocializadora também parece longe de ser concretizada. A prática 

de novos crimes é a regra para aqueles que saem do cárcere, que funciona como uma 

verdadeira “Universidade do Crime”, segundo Luiz Flávio8 Gomes. O Relatório de Pesquisa 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre a reincidência no sistema penal 

brasileiro faz referência à diversas pesquisas sobre o assunto, que obtiveram diferentes 

                                                           
8 GOMES, LUIZ FLÁVIO. Sistema Prisional: maior universidade do Brasil. Jusbrasil, 2012. Disponível em 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121929326/sistema-prisional-maior-universidade-do-brasil 
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porcentagens relativas ao instituto, em uma margem que varia de 30% até alarmantes 70% 

segundo o referido levantamento9, devido aos seus critérios mais abrangentes de pesquisa. 

Ainda que se leve em consideração o percentual mais baixo apurado (30%), é deveras difícil 

argumentar que a pena privativa de liberdade tem realizado um bom papel em preparar os 

apenados para uma reintegração pacífica à sociedade. 

 Tourinho Filho10 também rejeita a suposta missão ressocializadora da pena de prisão, 

afirmando que o cárcere é apenas um castigo, não possuindo qualquer função educativa. 

“Esconder sua verdadeira essência é ridículo e vitoriano. Os condenados vivem ali como 

verdadeiros farrapos humanos, castrados até a esperança.”, nas palavras do renomado 

processualista penal, 

Nesse cenário de crise da pena e do sistema penal em si, o Abolicionismo acabou por 

ganhar terreno. Sem embargo, é vital que uma diferenciação entre o abolicionismo radical e o 

abolicionismo moderado ou minimalista. Enquanto este defende “a intervenção mínima do 

Direito penal, com máximas garantias”11, aquele prega a abolição completa, deslegitimando a 

pena e a própria existência de um Direito Penal, responsáveis por proporcionar mais efeito 

negativos do que benefícios. 

Como já exposto previamente, o abolicionismo completo possui diversos problemas no 

tocante à sua aplicação concreta. O desaparecimento completo do sistema penal poderia gerar 

uma situação de caos e anarquia, pois é razoável acreditar que um número considerável de 

delitos não são cometidos em virtude do temor relativo a alguma punição. Também se ignora 

que o direito penal dos Estados Democráticos de Direito modernos oferece garantias aos réus, 

evitando que a vingança privada, muitas vezes desproporcional ao injusto, seja cometida 

contra estes.  

Segundo Bitencourt, é quase unanimidade, no mundo da Ciência Penal, a afirmativa de 

que a pena é justificada em virtude de sua necessidade12. Já Muñoz Conde13 acredita que sem 

                                                           
9 IPEA. Relatório de Pesquisa. Reincidência Criminal no Brasil. Rio de Janeiro, 2015. P.12. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_relatorio_reincidencia_criminal.

pdf 
10 FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal. 16ª edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015. 

P.644 
11 GOMES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Abolicionismo penal. Jusbrasil, 2015. Disponível em 

https://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/121814373/abolicionismo-penal 

 
12 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 20ª Edição. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2014. P 610. 
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a pena, não seria possível a convivência na sociedade de nossos dias. Sendo assim, é possível 

afirmar que a pena é um mal necessário para o convívio social, devendo-se pleitear não a sua 

abolição, mas sim sua aplicação dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos, de maneira a 

respeitar a dignidade e os direitos garantidos aos apenados. 

Nesse sentido, uma das maneiras através das quais busca-se melhorar a situação daqueles 

que se encontram encarcerados no sistema penal é a gestão privada dos estabelecimentos 

prisionais. Defende-se que a iniciativa privada será capaz de gerir tais estabelecimentos de 

maneira mais eficiente, proporcionando aos internos os direitos que o Estado é habitualmente 

incapaz de garantir. Ademais, a gestão privada seria um método que, além de oferecer mais 

dignidade e qualidade de vida aos presos, seria responsável por poupar recursos públicos, que 

passariam a ser empregados em outras atividades. 

Terry L. Stewart, diretor aposentado do Arizona Department of Corrections, cita em seu 

artigo “Private Prisions Advantages and Misconceptions from a Arizona Director’s 

Perspective” as três principais vantagens dos presídios de gestão privada14: evitar gasto de 

grandes quantidades de recursos públicos com a construção de estabelecimentos prisionais; 

redução de custos operacionais relativos ao gerenciamento da unidade carcerária e a 

possibilidade de uma maior disponibilidade de vagas em situações de superlotação. 

 Nesse sentido, o autor também argumenta que os presídios privados são entidades 

benéficas ao Estado no tocante à questão financeira, pois evitam que o poder público gaste 

recursos com a construção e manutenção quotidiana do estabelecimento prisional, ao passo 

que geram arrecadação de tributos. Fora isso, também argumenta que a adoção do 

gerenciamento privado gera um fomento à atividade econômica do local em que este está 

localizado, pois a entidade privada irá consumir bens e serviços da comunidade local, ao 

passo que o poder público está submetido à maiores formalidades e restrições, tais como 

licitação e concurso público para aquisição de pessoal. 

 

                                                                                                                                                                                     
13 CONDE, Francisco Muñoz. Introducion al Derecho Penal, Barcelona, Bosch, 1975, p.33 apud 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 20ª Edição. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2014. P 610  
14 STEWART, Terry L. PRIVATE PRISONS ADVANTAGES AND MISCONCEPTIONS FROM AN 

ARIZONA DIRECTOR’S PERSPECTIVE. Morrisson Institute. Disponível em 

https://morrisoninstitute.asu.edu/sites/default/files/content/products/Private%20Prisons%20-

%20Misconceptions.pdf 
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3- A Implementação Do Gerenciamento Privado Através de Parcerias Público-Privadas 

(PPPs) 

 

 A presente seção tem como objetivo tecer considerações gerais quanto ao instituto da 

Parceria Público-Privada, fundadas na análise da lei que a rege e nos comentários feitos pela 

doutrina jurídica. Cumprida tal etapa, adentra-se no tema da PPP relacionada ao sistema 

prisional em si. 

 

3.1- Noções Acerca do Instituto da Parceria Público-Privada 

 

A Parceria Público Privada, corriqueiramente chamada de PPP foi instituída no 

ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004. O referido 

diploma legal prescreve normas gerais quanto à contratação de duas modalidades especiais de 

concessões administrativas, diferentes das tradicionais concessões regidas pela Lei 8997 de 

1995. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto15, as duas novas modalidades criadas pela 

Lei 11.079/2004 diferenciam-se da concessão tradicional em três aspectos: há um 

compartilhamento de riscos, o que acaba por reforçar a solidariedade entre as entidades que 

compõem a parceria; o estabelecimento contratual de garantia, a cargo do poder público, das 

obrigações pecuniárias, de maneira compatível com os riscos assumidos e, por fim, a 

constituição prévia de uma Sociedade de Propósito Específico, que será responsável por 

implantar e gerenciar o objeto que levou à criação da parceria. 

A Lei 11.079/2014, em seu art. 2º, traz a definição do instituto da PPP, bem como 

estabelece, nos parágrafos 1º e 2º, as duas espécies as quais o instituto pode adotar:  

 Art. 2o Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa. 

       § 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

                                                           
15 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. 16ª Edição. Rio de Janeiro. Editora 

Forense, 2014. P.301 
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        § 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que 

a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

 

Conforme se infere a partir da leitura dos dispositivos legais transcritos acima, as duas 

modalidades de PPP chamam-se concessão patrocinada e concessão administrativa. A 

primeira possui semelhança com a concessão de serviços e obras regulada pela Lei 

8.987/1995, porém envolve, além da tarifa paga pelos usuários do serviço concedido, uma 

contraprestação pecuniária por parte do Poder Público. Já a segunda é caracterizada pela 

posição ocupada pela Administração Pública, que deve ser usuária direta ou indireta, podendo 

ainda envolver a execução de uma obra ou fornecimento e instalação de bens. 

Nota-se que, para que se constitua uma Parceria Público-Privada, é necessária a 

participação da Administração Pública na relação jurídica, seja por meio do pagamento de 

uma contraprestação pecuniária ou como usuária direta ou indireta do serviço. Não é possível, 

portanto, a celebração de uma PPP em que a remuneração do agente privado seja feita 

exclusivamente por meio de tarifas dos usuários, uma vez que é obrigatória a presença do 

Poder Público como contraprestador pecuniário ou usuário do serviço. Nesse sentido, vejamos 

o art. 2º, §3º: 

 § 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 

entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 

no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação 

pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

No §4º do referido artigo estão elencadas vedações ao uso do instituto da 

Parceria Público Privada:  

§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

 I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 

reais);  

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos;  

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o 

fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 

 

Estas proibições demonstram claramente a intenção do legislador ao elaborar o instituto: 

restringi-lo a projetos de grande porte e de longa duração, proporcionando assim boas 

perspectivas de amortização dos investimentos realizados pelo setor privado enquanto diluem-

se os pagamentos a serem realizados pela Administração Pública. Por último, o inciso III 

evidencia um desejo, por parte do legislador, de tirar do âmbito da PPP contratos que 
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envolvam serviços de menor complexidade, que deverão ser providos por meio das licitações 

habituais. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que a Lei 11.079/2004 estabelece, em seu art. 10, a 

exigência de realização de licitação na modalidade concorrência. Tal mandamento constitui 

uma forma de implementar, na realidade concreta, os consagrados princípios constitucionais 

da moralidade e impessoalidade na Administração Pública, além de atender exigência 

expressa da Carta da República, que em seu art. 37, XXI, prescreve a obrigatoriedade de 

realização de licitação. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

No tocante aos riscos do empreendimento, Diogo de Figueiredo destaca que na Parceria 

Público Privada há um compartilhamento de riscos entre o poder concedente e o 

concessionário, ao contrário do que ocorre na concessão tradicional, caracterizada pela 

assunção de riscos de maneira unilateral pelo concessionário. Cabe à Administração-

concedente prestar contraprestação pecuniária através de meios legalmente admitidos. A 

repartição de riscos está expressamente prevista na Lei 11.079/2014:  

Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as 

seguintes diretrizes: 

 VI – repartição objetiva de riscos entre as partes 

 

Quanto às contraprestações pecuniárias, o referido diploma legal estabelece diversas 

opções para a Administração Pública: 

Art. 6o A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria 

público-privada poderá ser feita por: 

        I – ordem bancária; 

        II – cessão de créditos não tributários; 

        III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 
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        IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 

        V – outros meios admitidos em lei. 

Outra notória vantagem das modalidades de concessão admitidas na PPP é a formação de 

uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que inclusive poderá adotar a forma de 

sociedade de capital aberto. Tal possibilidade permite que a companhia negocie valores 

mobiliários no mercado aberto, o que facilita sua capitalização e consequentemente o 

financiamento do objeto do empreendimento. 

 Considerando o caráter grandioso que envolve os empreendimentos implantados através 

de Parcerias Público-Privadas, a possibilidade de angariar fundos por meio do mercado de 

capitais é indubitavelmente um grande atrativo. É vantajoso para o contratado, que consegue 

arrecadar significativas somas de capital de maneira eficiente e rápida, ao mesmo tempo que 

traz vantagens ao Estado, que precisará desprender uma menor quantidade de recursos 

públicos e ainda contará com toda a infraestrutura e expertise angariadas pela iniciativa 

privada. Para Diogo de Figueiredo16, trata-se de uma maneira de acelerar o desenvolvimento 

econômico sem criar novos encargos tributários sobre a sociedade, já sufocada pela 

esmagadora carga tributária que assola o meio empresarial do país. 

Outra interessante vantagem trazida pela capitalização privada da Sociedade de Propósito 

Específico se dá no tocante à continuidade do serviço público prestado. Tal benefício vem à 

tona na medida que a concessionária pode oferecer como garantia ao pagamento do capital 

nela investido sua própria condição de contratada na Parceria Público Privada, o chamado 

Step in Right. Caso o contratado privado venha a se tornar inadimplente frente as suas 

obrigações, a instituição financeira investidora pode assumir o controle acionário da 

sociedade, reestruturando-a e possibilitando que os serviços contratados continuem sendo 

prestados. Trata-se de um importante mecanismo, continente com o princípio da continuidade 

do serviço público consagrado pela doutrina administrativista e fundamento de validade de 

grande parte da legislação brasileira.  

Além disso, a lei traz outra possibilidade. Ela faculta ao concessionário garantir as 

obrigações assumidas perante seus credores por meio das receitas regularmente recebidas ao 

longo do contrato de Parceria Público-Privada celebrado. É a denominada securitização de 

recebíveis, materializada através de um contrato de financiamento baseado no moderno 

                                                           
16 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. 16ª Edição. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2014. P.303 
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conceito de Project Finance, o que por sua vez faz com que o empenho do empreendimento 

seja emitido diretamente em nome daqueles que contribuíram financeiramente para que ele 

fosse realizado. 

 O Project Finance é uma fonte de financiamento altamente alavancada, o que acaba por 

possibilitar investimentos em montantes muito superiores ao capital da sociedade que os está 

recebendo. Ricardo Trevisan17 define esta modalidade de angariamento de capital como “uma 

modalidade de estruturação financeira para a realização de projetos de grande porte, onde a 

principal fonte de receita para o pagamento do serviço da dívida de seu financiamento e do 

produto ou serviço resultante vem do fluxo de caixa gerado pela sua própria operação”. 

Em virtude das características supratranscritas, muitos projetos de grande relevância para 

a infraestrutura nacional foram levados a cabo por meio de arranjos de Project Finance. 

Usinas hidrelétricas, ampliação e operação de aeroportos, grandes obras de saneamento 

básico, linhas de transmissão; ampliação e manutenção de rodovias, dentre outros 

empreendimentos importantes que envolvessem massivo interesse público foram realizados 

por meio da aliança entre o setor público e o privado, materializada em Parcerias Público-

Privadas capitalizadas pelo método em comento. 

No aspecto legal, tanto o Step in Right quanto a securitização de recebíveis estão 

previstos no art. 5º, §2º da Lei 11079/2004. 

 Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao 

disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 

devendo também prever: 

(...)§ 2o Os contratos poderão prever adicionalmente: 

        I - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a 

transferência do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito 

específico aos seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo 

societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e 

assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito 

o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 

        II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do 

projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública; 

 

 

                                                           
17 TREVISAN, Ricardo. O que é Project Finance? Disponível em 

https://ricardotrevisan.com/2016/09/21/o-que-e-project-finance/ 
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3.2- Parceria Público-Privada no Sistema Prisional Brasileiro 

  

No Brasil, a ideia de um estabelecimento prisional privadamente gerenciado foi posta em 

prática através de uma Parceria Público-Privada, celebrada entre o governo do Estado de 

Minas Gerais e o grupo Gestores Prisionais Associados, uma Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) cujo objetivo é implantar e administrar o Complexo Penitenciário Parceria 

Público-Privada (CPPP). O CPPP é a primeira inciativa brasileira em modelo de PPP no 

sistema prisional, funcionando desde janeiro de 2013, em Ribeirão das Neves, Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

4- Presídios de Gestão Privada no Brasil e no Mundo 

 

 Como será explicitado a seguir, o gerenciamento prisional privado passou a ser 

adotado em escala internacional, com particularidades e variações de país para país. Neste 

capítulo, busca-se demonstrar os aspectos relativos à tal adoção no âmbito internacional, com 

especial foco nos Estados Unidos da América, nação que massificou o uso de prisões de 

gestão particular. 

 Superada tal abordagem, é dada maior atenção à experiência brasileira, que ainda se 

encontra em estágio embrionário. 

 

4.1- A Experiência Internacional 

 

A utilização de instalações prisionais geridas privadamente tornou-se uma política 

pública comum em diversos países, uma vez que os problemas que assolam o sistema 

prisional se são comuns às mais diversas realidades nacionais e se repetem corriqueiramente 

em boa parte das nações. 

 Ao consultar a bibliografia especializada acerca do assunto, percebe-se uma 

convergência de ideias. Nos textos analisados, tanto os de viés publicista quanto privatista, a 
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progressiva entrada do setor privado nas atividades relativas ao sistema prisional é justificada 

em virtude de duas razões principais. 

 A primeira delas é a redução dos custos: acredita-se que poder público gasta quantias 

demasiadas de recursos, geralmente obtendo resultados insatisfatórios. Sendo assim, o 

gerenciamento privado é uma alternativa que visa diminuir o gasto público com o as 

atividades correcionais, obtendo-se resultados que talvez sejam mais satisfatórios. 

Obviamente a crença quanto à melhora dos resultados irá variar de acordo com o viés 

refletido no texto, mas ambos os lados creem ser esse um dos motivos que levam os governos 

a adotarem o caminho da gestão privada. 

Além da questão orçamentária previamente comentada, a segunda razão que levou à 

adoção do modelo privado está relacionada com o aumento da população carcerária. Via-se a 

gestão empresarial como um meio de melhor gerenciar o espaço físico dos estabelecimentos 

prisionais, evitando assim problemas sobretudo relacionados à superpopulação 

(overcrowding) nas instalações prisionais.   

Em seu artigo “International Growth Trends in Prison Privatization”18 datado de 2013, 

Cody Mason, consultor da organização libertária Sentencing Project, atesta o crescimento no 

uso de prisões gerenciadas pela iniciativa privada ao redor do mundo. Segundo o autor, 

diversos países seguiram o exemplo dos Estados Unidos, nação que popularizou a gestão 

prisional privada, e passaram a adotar tal método com o objetivo de reduzir gastos e 

solucionar o problema da superlotação. Essa adoção internacional do modelo privatista 

representou uma oportunidade de negócios para as companhias americanas do ramo, que 

passaram a se engajar em atividades lucrativas em escala internacional. Ao levantar as 

informações necessárias à pesquisa, o autor chegou às seguintes conclusões: 

• Pelo menos 11 países, espalhados pelas Américas do Norte e do Sul, Europa, 

África e oceana estão envolvidos com algum nível de privatização. 

• Enquanto os Estados Unidos são o país com o maior número de presídios 

privadamente gerenciados, Austrália, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Nova 

Zelândia possuem a maior proporção de prisioneiros confinados em 

estabelecimentos prisionais privados, sendo o maior percentual pertencente à 

Austrália, com 19% (dado de 2011). 

                                                           
18 MASON, Cody. International Growth Trends in Prison Privatization. The Sentencing Project, 2014. 

Disponível em http://sentencingproject.org/wp-content/uploads/2015/12/International-Growth-Trends-in-Prison-

Privatization.pdf 
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•  Assim como nos Estados Unidos, a detenção de imigrantes têm sido um alvo 

particular de privatização no Reino Unido, em que 73% da detenção de imigrantes 

se encontra sob a égide da iniciativa privada. Já a Austrália possui um sistema 

próprio de detenção privada de imigrantes.    

• O mercado de privatização de prisões fora dos Estados Unidos é majoritariamente 

dominado pelo GEO Group e por duas companhias britânicas: G4S e Serco.  

• Relatos da mídia de países do Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e Canadá 

refletem os resultados obtidos em pesquisas conduzidas nos Estados Unidos. 

Afirma-se que o “profit motive”, o incentivo de se engajar em uma atividade com 

o intuito de obter lucro, acaba por resultar em serviços inadequados e condições 

precárias.   

 O autor faz a ressalva de que a atuação privada no sistema prisional varia de país para 

país. No primeiro caso de contratação de serviços prisionais privados na Alemanha, em 2004, 

a empresa contratada ficou responsável pelos serviços de acompanhamento médico, 

psicológico e educação, bem como pela manutenção predial e dos serviços de vigilância por 

vídeo e de cozinha. Já na França os serviços privados no âmbito do sistema prisional ocorrem 

em menor escala, restrita geralmente à construção das instalações prisionais. 

 Ademais, também é citada a experiência brasileira. Consta no escrito que alguns 

Estados se valem de limitadas formas de privatização desde 1999, com 1,5% da população 

carcerária confinada em instalações parcialmente privatizadas no ano de 2009. O autor 

também faz referência ao atual Complexo Penitenciário Público Privado (CPPP) de Ribeirão 

das Neves, primeiro presídio brasileiro a ser gerido de forma privada por meio de PPP. Na 

época em que o artigo foi redigido, o CPPP ainda não operava plenamente e por isso é dito 

que apenas uma porção dele estava sendo de fato utilizada. Por fim, relata-se que o Estado de 

São Paulo estava em busca de investidores para a construção de três novos estabelecimentos 

prisionais privados. 

 A despeito dos países supracitados, a experiência dos Estados Unidos requer uma 

análise mais minuciosa, pois é nesta nação que a utilização de serviços privados no seio do 

sistema prisional alcançou seu ápice. Segundo dados expostos no artigo” Organizing Prisons 

through Public-Private Partnerships: a CrossCountry Investigation”19, há 270 instalações 

prisionais privadamente operadas, espalhadas em 30 Estados. Em dezembro de 2008, tais 

                                                           
19 CABRAL, Sandro e SAUSSIER, Stéphane.  Organizing Prisons through Public-Private Partnerships: a 

CrossCountry Investigation, 2012. P.7. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/bar/2012nahead/aop1112.pdf 



19 
 

instalações abrigavam em torno de 128.524 internos, o que representava um percentual de 

8,5% da população carcerária dos sistemas prisionais estaduais e federais. Em Estados como o 

Novo México, em torno de 46% da população carcerária estava localizada em instalações 

privadas. Levando em consideração as cadeias locais gerenciadas pelos Condados (Counties), 

as prisões operadas de maneira privada abrigavam 7,4% dos prisioneiros em custódia dos 

Estados Unidos. 

 A despeito dessa massiva participação privada no sistema prisional norte-americano, 

deve-se fazer uma importante ressalva: desde o início, o Poder Público esteve ativamente 

envolvido no processo de financiamento das companhias operadoras de prisões. Esta é a 

conclusão presente no relatório “Jail Breaks: Economic Development Subsidies Given to 

Private Prisons “20, datado de 2001 e feito pela organização Good Jobs First, que tem como 

propósito realizar pesquisas acerca da contabilidade de recursos públicos e privados. Tal 

informativo visava levantar um aspecto geralmente ignorado na análise da bilionária indústria 

das prisões privadas: os subsídios dados às empresas envolvidas nessa atividade, bem como a 

extensão de tais benefícios. Tais subsídios incluem tratamento tributário mais benéfico, 

assistência de infraestrutura e subsídios de treinamento. 

 Ademais, descobriu-se que o tratamento benevolente concedido às companhias do 

ramo são a regra do sistema, não algo casuístico. Cerca de três quartos das grandes prisões 

norte-americanas que foram privadamente construídas e operadas receberam pelo menos 

alguma espécie de subsídio econômico. Uma análise específica de todas as 60 prisões que 

possuíam ao menos 500 leitos ou mais, o que à época representava um número de 66.000 

leitos, metade da capacidade do mercado americano de presídios privados, chegou à 

intrigantes descobertas, dentre as quais destacam-se as listadas abaixo21:  

• Pelo menos 44 das 60 unidade analisadas, o que represente um total de 73%, foram 

alvo de algum subsídio de desenvolvimento, seja da esfera local, estadual ou federal 

• Um total de 628 milhões de dólares foram dados em incentivos fiscais e outros 

benefícios para financiar as prisões privadas estudadas no relatório. 

• Subsídios foram concedidos em 17 dos 19 Estados em que os 60 presídios estavam 

localizados. 

                                                           
20 MATTERA, Philip e KHAN, Mafruza. Jail Breaks: Economic Development Subsidies Given to 

Private Prisons. Good Jobs First, 2001. Disponível em 

http://www.goodjobsfirst.org/sites/default/files/docs/pdf/jailbreaks.pdf 
21 P.5 
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• Instalações operadas pelas duas maiores companhias de serviços correcionais, CCA 

(atual CoreCivic) e Wackenhut Corrections (atualmente uma subsidiária do GEO 

Group) foram alvos corriqueiros de subsídios. Dentre as instalações estudadas no 

relatório, 78% das pertencentes ao CCA e 69% da Wackenhut foram subsidiadas, o 

que sugere um intenso engajamento destas empresas em atividades de lobby com o 

intuito de conseguir tal tratamento benéfico. 

 A necessidade da concessão de tamanhos subsídios para a industrial das prisões 

privadas é bastante questionável. Trata-se de um mercado em que atuam companhias 

bilionárias, que poderiam facilmente conseguir se capitalizar por meio de recursos privados, 

seja no mercado de ações ou através da contratação de empréstimos com instituições 

financeiras não-estatais. 

 É inclusive reportado no relatório em comento que as companhias adotavam uma 

política de expansão agressiva como estratégia de atuação. No caso da CCA, a empresa 

realizava empreendimentos de construção de novas unidades prisionais mesmo sem que 

houvesse um contrato prévio, em uma conduta claramente especulativa e que sinaliza alta 

confiança, por parte da empresa, de que seu investimento seria retornado. Tal política de ação 

acabou por criar uma verdadeira sobrecapacidade, o que fez com que uma indústria que foi 

criada sob o pretexto de resolver o problema da superpopulação carcerária teve que lidar com 

um excesso de vagas. 

Esse cenário de expansão agressiva na oferta de prisões privadas, alavancada por meio 

de subsídios públicos ocorreu sobretudo em razão de interesses políticos. Muitas das grandes 

prisões construídas pela iniciativa privada nas décadas de 1980 e 1990 estavam localizadas 

áreas pobres, locais de reduzido desenvolvimento econômico. A construção de prisões nestas 

localidades era vista pelos governantes como um meio de impulsionar a economia local, 

gerando empregos e aquecer a atividade comercial da região. 

 Obviamente, se esse plano acabasse realmente trazendo desenvolvimento econômico 

para os condados que recebessem as novas prisões, provavelmente tal situação seria revertida 

em benefícios eleitorais para os agentes políticos envolvidos. Sendo assim, a concessão de 

subsídios que em primeira vista parecem injustificados pode ser caracterizada como uma 

espécie de “investimento” por parte dos agentes públicos, visando impulsionar o crescimento 

econômico de seus condados e, paralelamente, suas próprias carreiras políticas. 
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Tais dados relativos à experiência americana demonstram que o uso de prisões privadas 

deve ser encarado com cautela. Apesar de ser uma alternativa interessante para evitar 

problemas tipicamente encontrados no sistema prisional estatal, a adoção do gerenciamento 

carcerário privado pode trazer implicâncias ocultas aos olhos da população. Alianças de 

duvidosa moralidade entre agentes públicos e privados; concessão indevida de subsídios e 

gasto desnecessário de dinheiro público são apenas alguns dos problemas relacionados à 

utilização indevida das mesmas. Posto isto, é vital que o Brasil, que ainda vivencia os 

primeiros estágios do processo de adoção do sistema privado, aprenda com a experiência 

norte-americana para evitar que os mesmos equívocos sejam cometidos. 

 

4.2- A Experiência Nacional 

 

 A realidade dentro dos presídios brasileiros é sem dúvida difícil e cruel. Como dito 

previamente, o sistema prisional se encontra em imensa dificuldade, seja em virtude da 

escassez de recursos quanto devido à incompetência ou negligência dos agentes públicos 

responsáveis por geri-lo. Rebeliões; fugas; violações aos direitos humanos e o não 

oferecimento de condições mínimas de dignidade são apenas algumas das mazelas que podem 

ser encontradas no interior da realidade carcerária brasileira. Isto posto, é compreensível que 

as autoridades políticas tenham enxergado na iniciativa privada uma possível solução para 

esse evidente problema estrutural. 

 Ao contrário dos Estados Unidos, onde a gestão correcional privada se encontra 

plenamente consolidada, exercendo uma relevante influência econômica e política por meio 

do lobby, o Brasil dá seus primeiros passos no caminho para a implementação definitiva do 

gerenciamento particular. A utilização de presídios de gestão privada ainda está longe de ser 

significativa, mas tal cenário deve apresentar relevantes mudanças nos próximos anos. 

 Sandro Cabral e Stéphane Saussier, ao pesquisarem acerca da utilização de Parcerias 

Público Privadas nos sistemas prisionais dos Estados Unidos, França e Brasil, relatam 

constataram que o modelo brasileiro constitui uma espécie de híbrido entre os sistemas norte-

americano e francês22. O sistema brasileiro permite que certas atividades, cujo ordenamento 

                                                           
22 CABRAL, Sandro e SAUSSIER, Stéphane.  Organizing Prisons through Public-Private Partnerships: a 
CrossCountry Investigation, 2012. P.10. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/bar/2012nahead/aop1112.pdf 
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francês não admite delegação, possam ser exercidas por agentes privados, ao passo em que se 

conserva a responsabilidade do poder público em fiscalizar o regular cumprimento dos 

contratos. Esta característica evidencia por sua vez o contraste entre a realidade brasileira e a 

norte-americana, marcada pelo que os autores chamam de full privatization. 

  O modelo adotado pelo Brasil, ao menos no momento em que o artigo em comento 

teve sua elaboração, consistia em uma rigorosa divisão de tarefas, cabendo ao Estado a 

responsabilidade final pela custódia do preso, além de permanecer a cargo da segurança 

externa e gestão das instalações. Os atores privados são responsáveis pela execução de todos 

os outros serviços, tais como segurança interna, fornecimento de alimentação aos detentos; 

assistência médica,legal e odontológica; lazer; educação, gestão estrutural das instalações e 

até mesmo o fornecimento de veículos. 

 Quanto aos números relacionados à atividade prisional privada, relatam os autores que 

a primeira experiência de terceirização no Brasil foi em 1999. De acordo com informações 

obtidas pelos mesmos junto às autoridades prisionais brasileiras, no ano de 2009 haviam 14 

instalações prisionais operadas por quatro empresas privadas diferentes em cinco Estados da 

Federação. Estas unidades eram responsáveis por abrigar 1,5% da população carcerária 

nacional. Tais números evidenciam o quão discreta é participação privada no sistema prisional 

brasileiro. 

 Todavia, ainda que não tenham ocorrido mudanças acentuadas no tocante à essa 

atuação, um importante passo foi dado no sentido de consolidar de maneira definitiva o lugar 

da iniciativa privada no seio do sistema correcional pátrio. Trata-se do Complexo 

Penitenciário Público Privado de Ribeirão das Neves, experiência pioneira no país. 

 

4.3- Um Novo Marco no Sistema Prisional Brasileiro: O CPPP 

 

 Superado o momento inicial, a onda privatista que adentra o sistema prisional pátrio se 

encontra em um novo momento: a adoção do regime de PPP na gestão prisional, cujo 

principal marco é o já comentado Complexo Prisional Parceria Público Privada (CPPP). 

Trata-se da primeira vez em que o instituto da PPP foi utilizado com o objetivo de construir e 

manter um estabelecimento penitenciário e, até o presente momento, os resultados têm se 

mostrado positivos, não havendo relatos de rebeliões, motins e mortes violentas, além do 
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baixíssimo número de fugas (duas, até janeiro de 2017)23. Estes evidenciam uma evidente 

melhora em face do restante da realidade encontrada nos presídios estatais brasileiros, em que 

tais práticas são, infelizmente, muito comuns. 

 O Complexo é gerido pela concessionária Gestores Prisionais Associados S.A. (GPA), 

que por sua vez é formado por cinco empresas: CCI Construções S.A, Construtora Augusto 

Velloso S.A., Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços, N.F. Motta Construções e 

Comércio e o Instituto Nacional de Administração Prisional – Inap. Ao ser vencedor do 

processo licitatório realizado no ano de 2009, o Grupo assinou um contrato de concessão com 

a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (SEDS) e tornou-se o grande 

responsável pelo empreendimento, devendo construir e administrar o complexo prisional pelo 

prazo de 27 anos, renovável por mais 5. Findo tal lapso temporal, a concessionária entregará 

ao Estado o empreendimento, que passará a ser gerido pelo ente público. 

 O contrato do complexo penitenciário é definido como uma Parceria Público-Privada 

do tipo administrativa, em que o retorno financeiro da concessionária se dá exclusivamente 

pelo pagamento de parcelas fixas por parte do Estado de Minas Gerais. Deve-se salientar que 

o custo dos presos que se encontram no presídio público-privado é superior aos dos que se 

encontram nas prisões tradicionais de Minas Gerais. Sendo assim, o gasto de dinheiro público 

deve ser justificado em virtude da garantia de qualidade da prestação privada. Há inclusive 

previsão contratual de avaliação objetiva de desempenho, com indicadores responsáveis por 

mensurar a competência e qualidade da infraestrutura e dos serviços prestados pelo GPA. 

Interessante constatar que este controle de qualidade é realizado por um terceiro ator, 

contratado pelo poder público para atuar dentro do estabelecimento carcerário. Trata-se da 

empresa multinacional de consultoria Accenture, cuja função é “avaliar os indicadores de 

desempenho, calcular o valor das contraprestações pagas pelo Estado ao Consórcio e dar 

auxílio na resolução de possíveis conflitos e na revisão das metas o dos indicadores de 

desempenho do projeto”24. 

                                                           
23 BERGAMASCHI, Maria. Com três anos, presídio privado em Minas Gerais não teve rebeliões. Especial 

para O Globo. Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/com-tres-anos-presidio-privado-em-minas-gerais-

nao-teve-rebelioes-20740890 

24 CORREA, Gustavo Freitas e CORSI, Lucas Cavanha. O Primeiro Complexo Penitenciário de Parceria 

Público-Privada do Brasil. EASP-FGV, 2014. P. 7. Disponível em 

http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/conexao-

local/o_primeiro_complexo_penitenciario_de_parceria_publico-privada_do_brasil.pdf 
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 Quanto às atividades desempenhadas pelo GPA, destacam-se, além das funções 

relativas à construção e manutenção estrutural do complexo: a prestação de serviços 

assistenciais (jurídico, educacional, de saúde, material, de trabalho, cultural e 

profissionalizante); elaboração de planos operacionais e de ressocialização; gerenciamento de 

todo o complexo e o uso de tecnologia de última geração (controles eletrônicos de segurança). 

Nota-se que a concessionária tem como obrigação desempenhar atividades de cunho 

exclusivamente gerencial e operacional-material, não cabendo a ela o cumprimento de 

funções disciplinares, relativas ao exercício do poder de polícia ou de cunho jurídico-

administrativo. 

Por outro lado, cabe ao Estado a responsabilidade por: vias de acesso, facilidades e 

utilidades públicas; questões disciplinares e de segurança (Poder de Polícia); controle da 

execução da pena; segurança externa e de muralhas; transporte de presos (escoltas) e, por fim, 

pela fiscalização do cumprimento do contrato de PPP. 

 No tocante aos presos que cumprem pena no CPPP, a situação é intrigante. Segundo 

um estudo realizado Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de 

São Paulo (EAESP-FGV), cujos dados colhidos foram de suma importância para a elaboração 

do presente capítulo, a gestão privada conta com elevada aprovação entre os apenados do 

local, sofrendo críticas por parte dos presos que, à época em que a pesquisa foi formulada, 

ainda não possuíam acesso às atividades de trabalho e estudo25. Deve-se ressaltar que nesse 

período o complexo ainda não estava finalizado e, portanto, ainda não operava em sua 

funcionalidade máxima: 

Para os detentos que utilizam das oportunidades de trabalho e emprego oferecidas 

pela GPA, a opinião dos mesmos é de total acordo com o projeto. Eles ressaltam a 

qualidade da infraestrutura, tanto das celas quanto das áreas de atendimento e 

educação, e dos itens básicos de higiene fornecidos. Também elogiam a atuação dos 

monitores como menos hostis quando comparadas a dos agentes penitenciários de 

outras prisões, desenvolvendo um ambiente mais respeitoso e seguro. Os detentos e 

suas respectivas famílias enxergam a PPP como a melhor alternativa para o 

cumprimento da pena.  

Entretanto, há alguns presos que possuem críticas ao projeto, sobretudo aqueles que 

não trabalham ou estudam no Complexo Penal. As atividades em sala de aula ou em 

oficinas de trabalho não são obrigatórias, porém a falta de vagas gera uma enorme 

insatisfação entre aqueles que gostariam de estar exercendo alguma função. Segundo 

eles, a limitação de empréstimos de livros, o tempo máximo de 5 minutos no banho 

e o acesso difícil da família ao presídio são alguns dos pontos negativos da PPP, 

apesar de todos exaltarem o alto nível das instalações da mesma. 

 

                                                           
25 P.12 
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 Nota-se um verdadeiro consenso no sentido de que a gestão privada conseguiu 

oferecer aos presos melhores condições dos que as usualmente encontradas nos presídios de 

gestão estatal. A avaliação positiva por parte dos presos é extremamente importante, 

mostrando que é possível combinar a livre iniciativa com a melhora estrutural do sistema 

prisional. 

 

5- Análise da Compatibilidade da Gestão Privada de Presídios Com o Ordenamento 

Jurídico Pátrio 

 

 Passada a etapa de investigação empírica das experiências de gestão prisional privada 

em escala nacional e internacional, passa-se à uma inspeção de cunho normativo: seria a 

gestão privada compatível com o ordenamento jurídico brasileiro? 

 Para responder a esta indagação, serão realizadas análises constitucionais e legais 

relevantes, que também servirão para delimitar em que medida pode se dar a atuação privada 

em uma função tão associada ao poder público. Trata-se de um debate extremamente 

polêmico, porém que ainda não é feito em grande escala, estando restrito à textos e discussões 

no âmbito da academia. Todavia, como a tendência é de que a atuação de parceiros privados 

no sistema carcerário brasileira se torne cada vez mais significativa com o passar dos anos, 

provavelmente a discussão evoluirá da esfera estritamente técnico-jurídica em que se encontra 

atualmente e passará a ser realizada em maior escala.  

 

5.1-  Argumentos Antiprivatistas 

 

A atuação de agentes privados no âmbito do sistema prisional desperta voraz crítica 

por parte da Doutrina. Entende-se que, ao conceder a gestão de unidades prisionais à 

iniciativa privada, o Poder Público estaria privatizando uma função que lhe é privativa e não 

passível de delegação. 

 A imposição e execução da sentença penal ao condenado é dever que a Constituição 

teria dado de forma exclusiva ao Estado que, ao delegar a responsabilidade de executar a pena 

à um parceiro privado, estaria ferindo o texto constitucional e frustrando a missão que lhe foi 
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confiada pelo constituinte originário. Vejamos o pensamento de José Quadros de 

Magalhães26, que além de defender a inconstitucionalidade, vê a gestão prisional privada 

como algo imoral e antiético: 

 

Privatizar os Poderes do Estado significa acabar com a república. A 

privatização da execução penal é a privatização de uma função republicana, que 

pertence ao Estado enquanto tal. Privatizar o Estado significa acabar com a 

república, com a separação dos poderes, com a democracia republicana. As funções 

do Estado não são privatizáveis, entre elas o Judiciário e a execução penal da esfera 

administrativa. 

Privatizar a execução penal e qualquer outra função essencial republicana 

do Estado significa ignorar não apenas um dispositivo ou princípio constitucional; 

significa também agredir todo o sistema constitucional. Não há 

inconstitucionalidade mais grosseira. A nossa Constituição é uma Constituição 

social, e não uma Constituição Liberal (...). Para privatizar o Estado e suas funções 

essenciais privatizando, por exemplo, a execução penal, teríamos que fazer uma 

nova Constituição 

 

Nota-se que o autor vê a privatização com extrema desconfiança. Ao delegar parte de 

suas funções no âmbito da execução penal, a Administração Público não só estaria atentando 

contra a Carta Magna, mas contra a própria democracia republicana. Ademais, defende que, 

para que a privatização da execução penal fosse algo constitucional, precisaríamos promulgar 

uma nova Carta da República, pois a atual não admite que tal fenômeno ocorra. 

A despeito do debate acerca da constitucionalidade, Cristina A. Guedes aponta outras 

questões problemáticas no tocante à presença de agentes privados no sistema prisional27: 

aumento da complexidade institucional da estrutura governamental e possíveis complicações 

relativas à transparência: 

 

A relação hierárquica entre o Governo do Estado e o Diretor da 

Penitenciária, dentro do modelo tradicional, tende a ser substituída, com os modelos 

de parceria público-privada, por uma relação de natureza contratual que estabelece 

metas e resultados a serem alcançados. Começa a haver uma série de atores 

diferentes que têm a capacidade de interferir no que o Governo faz.  

O outro problema é o da transparência. Pode-se chegar ao cúmulo do 

Governo dizer que não sabe sobre determinada política pública porque a empresa 

que a está fazendo não está dizendo por razões de confidencialidade empresarial. 

 

                                                           
26 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Privatizar o sistema carcerário? Apud OLIVEIRA, Rodrigo Tôrres, 

MATTOS, Virgílio de (Org.). Estudos de execução Criminal: Direito e Psicologia. 2009 
27 GUEDES, Cristina A. A Parceria Público-Privada no Sistema Prisional. Disponível 

em:http://www2.direito.ufmg.br/revistadocaap/index.php/revista/article/vie wFile/267/265 
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 A mesma autora ainda vai mais além e também passa a questionar a crença de que a 

gestão privada será necessariamente mais eficiente e benéfica para os encarcerados: 

Em relação à maior eficiência do sistema prisional com a implementação da 

parceria público-privada, os críticos da PPP dizem que deve haver a dissolução de 

falsos consensos hegemônicos como a da eficiência privada neoliberal e ineficiência 

estatal. No Edital da PPP consta que haverá um advogado para cada grupo de 

quatrocentos presos que deverão prestar meia hora de atendimento por bimestre a 

cada sentenciado. Essa com certeza  

não é a eficiência que o sistema prisional necessita.   

Além disso, com a implementação da parceria público-privada no sistema 

prisional, a empresa privada irá receber mais do Estado quanto maior for o número 

de presos que trabalham, pois, assim, ela alcançaria certos indicadores. Portanto, 

para ela é interessante que as prisões estejam sempre cheias já que o lucro auferido 

será maior, o que favorece a política de encarceramento em massa.   

 

A Associação Juízes pela Democracia também traz argumentos de elevada relevância 

para o debate acerca da presença de entidades privadas no sistema carcerário. Ao publicar em 

seu sítio eletrônico a “Nota técnica contra o PLS N° 513/2011: pela não privatização do 

sistema carcerário”, cujo intuito era defender a inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

visava regulamentar a celebração de parcerias público-privadas para construção e 

administração de estabelecimentos penais, a associação fez duras críticas ao que chama de 

“submissão da política prisional à lógica privatista de mercado”28. 

Em um primeiro momento, criticou-se a alegada incompetência estatal na 

administração penitenciária como um pretexto justificador para a entrada da iniciativa 

privada. Alegam os magistrados que tal incompetência é fruto de uma opção política, que 

privilegia a alocação de recursos públicos em outras áreas, tal como o pagamento de juros da 

dívida pública, enquanto os presídios brasileiros definham sem que qualquer tipo de ação seja 

tomada por parte das autoridades públicas. Esta situação ilustraria uma evidente tática de 

prévio sucateamento para posterior entrega para o setor privado. 

Logo em seguida, alega-se a impossibilidade de delegação do monopólio da violência 

para a iniciativa privada, uma vez que tal monopólio consiste não só na imposição, mas 

também no acompanhamento da sanção penal imposta ao condenado. Como se trata de uma 

função que advém diretamente da soberania do Estado, não é cabível que esta seja delegada às 

entidades privadas: 

                                                           
28 Associação Juízes pela Democracia. Nota técnica contra o PLS N° 513/2011: pela não privatização do 

sistema carcerário. Disponível em http://www.ajd.org.br/documentos_ver.php?idConteudo=199 
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 O artigo 144, da Constituição da República, estabelece expressamente ser 

“dever do Estado” a gestão da segurança pública, exercida “para preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

A avocação, pela Administração, do poder de punir (que engloba tanto a 

estipulação como a execução da pena), consubstancia conquista civilizatória inerente 

a uma concepção moderna de Estado, e não pode, sob os pontos de vista ético e 

jurídico, ser alienado a terceiros cujas finalidades nenhum compromisso guardem 

com os objetivos publicísticos declarados da pena (ressocialização, redução dos 

índices de criminalidade), senão com a exploração da política de encarceramento 

como forma de obtenção de lucro. A inserção de um novo elemento, qual seja, a 

geração de lucros, no regime penitenciário, portanto, desnatura por completo seus 

próprios desígnios.    

 

Também se argumenta que a entrada da iniciativa privada no sistema carcerário poderá 

provocar uma tendência indesejada e contrária aos modernos objetivos do Direito Penal: o 

expansionismo penal. Tendo em vista que o lucro das empresas privadas responsáveis por 

gerenciar os estabelecimentos prisionais estaria diretamente atrelado à quantidade de presos 

custodiados, seria interessante do ponto de vista financeiro que cada vez mais indivíduos 

passassem a cumprir sentenças penais. Sendo assim, o direito fundamental à liberdade, 

garantido expressamente na Constituição da República, estaria sujeito à influência de 

interesses mercantis: 

(...) a desaceleração do expansionismo penal e da política de sobre-

encarceramento, com o implemento de meios e técnicas alternativas de solução de 

conflitos, deveria ser um dos principais compromissos éticos de um Estado 

Democrático de Direito fundado no princípio da dignidade humana (artigo 1°, III, da 

Constituição da República). 

Ao se condicionar, entretanto, o retorno financeiro das empresas 

conveniadas ao número de vagas e presos em cada estabelecimento, engendra-se 

lógica inversa, serviente ao expansionismo penal; tanto mais elevados serão os 

lucros da parceira privada quanto maior o número de reclusos, cumprindo pena pelo 

maior período de tempo possível e com o máximo de redução de custos em 

investimentos na infraestrutura da unidade prisional. O exercício do poder punitivo 

que, como potestade, deveria sempre ser limitado ao máximo pela efetivação de 

direitos fundamentais, passa a se nortear pelo critério da obtenção de lucro, 

mercantilizando-se o direito fundamental à liberdade. 

 

No mesmo sentido, a Pastoral Carcerária divulgou nota referente ao projeto de lei em 

comento29, com o objetivo de “manifestar seu repúdio ao inadequado e inconstitucional PLS 

nº 513, de 2011, que atende aos exclusivos interesses de grupos econômicos e políticos que 

pretendem lucrar com o aprisionamento massivo da população mais pobre”. 

                                                           
29 Pastoral Carcerária. Nota de Repúdio ao PLS 513/2011, que regulamenta a privatização do sistema 

carcerário. Disponível em http://carceraria.org.br/nota-de-repudio-ao-pls-5132011-que-regulamenta-a-

privatizacao-do-sistema-carcerario.html 
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O referido documento, subscrito pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelo Instituto Terra Trabalho e Cidadania – ITTC 

e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, também faz severas críticas à 

ideia de privatização do sistema carcerário, sobretudo em dois aspectos: privatização da 

assistência jurídica e exploração privada do trabalho do preso. 

Afirma-se que o projeto de lei, em seu art. 6º, inciso I, afronta de maneira direta o art. 

134 da Constituição. A violação frontal à Carta da República se daria na medida que a lei 

passa a prever que a concessionária proverá aos presos o serviço de assistência jurídica, o que 

acabaria tirando de ação a Defensoria Pública, órgão funcional e administrativamente 

independente cuja missão primordial é garantir assistência jurídica aos necessitados. Entende 

a Pastoral que tal atribuição de defesa dos hipossuficientes é exclusiva, não podendo a 

empresa privada responsável pela gestão prisional oferta-la no lugar da Defensoria Pública. 

Outrossim, condena-se também o que a nota chama de “superexploração do trabalho 

do preso”. Alega a instituição pastoral que, além do lucro advindo do encarceramento em si, o 

projeto de lei permite que o trabalho do apenado seja utilizado como fonte de lucro das 

empresas envolvidas na gestão prisional. Haveria então a instituição de um verdadeiro 

trabalho forçado, algo que é evidentemente vetado pela Constituição. Além disto, o projeto 

afastaria direitos trabalhistas e até mesmo permitiria que o preso que não consentir com o 

trabalho para a empresa concessionária possa ser transferido para outra unidade penitenciária. 

No tocante à situação laboral do preso, a nota da Associação Juízes pela Democracia 

demonstra novamente ser de grande valia. A entidade classista evidencia a incompatibilidade 

da situação que a lei pretende criar com as normas de Direito Internacional: 

A exploração, por atores do setor privado, de mão-de-obra vulnerável, 

barata, cativa e sem qualquer poder de barganha, captada por uma política de super-

encarceramento da população pobre, com vistas à obtenção de lucro, inverte a lógica 

publicística da execução da pena, que, visando a recuperação e a formação 

profissional do indivíduo, enxerga-o como um fim em si mesmo, e passa a tratá-lo 

como mero instrumento voltado ao  enriquecimento de terceiros absolutamente 

estranhos a este múnus público. O preso, em inaceitável retrocesso, passa da 

condição de sujeito de direito à de objeto de direito. 

Não por outra razão, as Regras Mínimas para o Tratamento de 

Prisioneiros, da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecem 

expressamente, no item 72.2, que “o interesse dos presos e de sua formação 

profissional não deverão ficar subordinados ao desejo de se auferir benefícios 

pecuniários de uma indústria penitenciária”, proposição inconciliável com a 

própria natureza, ainda que não declarada, da privatização preconizada pelo projeto 

de lei em análise. 
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Difícil questionar a pertinência de tais argumentos, uma vez que as disposições da 

proposta de lei no tocante ao trabalho do preso vão de encontro com os valores consagrados 

pela Carta Magna. Conquanto, os outros pontos levantados pelos opositores da atuação de 

particulares na gestão prisional são passíveis de questionamento, uma vez que partem de 

premissas equivocadas. Ainda assim, as críticas ao PLS 513/2011 são de suma relevância, 

pois nos ajudam a estipular, em um plano ideal, as condições nas quais a iniciativa privada 

poderia atuar dentro do Sistema Prisional de maneira a não ferir os preceitos constitucionais e 

legais. 

 

5.2- Críticas às Críticas: Defesa da Compatibilidade Constitucional 

 

 O presente capítulo tem como objetivo levantar os argumentos contrários ao que é 

defendido por aqueles que defendem a inconstitucionalidade da gestão prisional privada e, 

consequentemente, a incompatibilidade desta com o ordenamento jurídico pátrio. Como será 

demonstrado posteriormente, a concessão da gestão de estabelecimentos prisionais para 

parceiros privados é sim compatível com o Direito brasileiro, desde que ocorra dentro de 

determinados paramêtros. 

 

5.2.1- O Uso Incorreto do Termo “Privatização” 

 

 Primeiramente, deve-se apontar que a palavra “privatização” não é tecnicamente o 

termo correto para descrever o fenômeno em análise. Tal termo está associado à venda, uma 

transferência em caráter definitivo do patrimônio público para as mãos particulares, o que não 

ocorre caso específico do Sistema Prisional.  

 Correto seria o uso do termo “concessão”, situação em que não ocorre alienação do 

patrimônio público, mas sim uma delegação da prestação de um serviço público para uma 

entidade particular por meio de licitação. É marcada pelo caráter de definitividade, pois a 

delegação se dá durante um prazo determinado. Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
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“a concessão é, constitucional e doutrinariamente, um contrato administrativo, destinado a 

transferir a particulares certas atividades reservadas à Administração”30. 

 Tendo por base a latente diferença entre os institutos mencionados, é incorreto falar 

em “privatização” do Sistema Prisional. O que se pretende implementar, e o que já de fato 

ocorre no caso do Complexo Prisional Público-Privado de Ribeirão das Neves, é uma 

concessão. Neste arranjo, a empresa concessionária quedou-se responsável por construir e 

administrar operacionalmente as instalações prisionais, sempre sob os olhos vigilantes do 

Poder Público que, além de fiscalizar o cumprimento do contrato, continua a exercer 

privativamente o Poder de Polícia e a atividade jurisdicional. Tal situação está deveras longe 

de ilustrar uma privatização e, portanto, a utilização deste termo se mostra equivocada. 

 Seria de fato um completo absurdo caso houvesse de fato uma privatização do Sistema 

Carcerário, uma vez que tal realidade implicaria em um Estado significativamente afastado de 

funções que lhe são privativas (não haveria um afastamento absoluto, pois os setores que 

foram alvos de privatizações são alvos de intensa regulação estatal, situação que também 

provavelmente ocorreria no caso do Sistema Prisional caso sua privatização fosse 

constitucionalmente possível). Tal situação hipotética implicaria em frontais violações à 

Constituição e à Lei de Execução Penal, razão pela qual se fode afirmar de maneira assertiva 

que a privatização carcerária é incompatível com o ordenamento pátrio. 

 Uma realidade em que os estabelecimentos prisionais fossem propriedade privada 

implicaria em severas complicações, na medida em que o jus puniendi, exclusivo do Estado, 

acabaria por sofrer limitações relacionadas ao trato com a propriedade privada alheia. Vamos 

às palavras de Tourinho31: 

(...) O ilícito penal atenta, pois, contra os bens mais caros e importantes de 

quantos possua o homem e, por isso mesmo, os mais importantes da vida social. 

Cabe ao legislador dizer quais são esses bens. 

 Como esses bens ou interesses são tutelados em função da vida social, como 

são eminentemente sociais, o Estado, então, não permite que a aplicação do preceito 

sancionador ao transgressor da norma de comportamento, inserta na lei penal, fique 

ao alvedrio do particular. Quando ocorre uma infração penal, cabe ao próprio 

Estado, por meio dos seus órgãos, tomar a iniciativa motu próprio, para garantir, 

com sua atividade, a observância da lei 

 

                                                           
30 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. 16ª Edição. Rio de Janeiro.:Editora 

Forense, 2014. P.301 
31 FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal. 16ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 

2015. P.46 
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 Nesse sentido, é inequívoco afirmar que a execução da pena privativa de liberdade no 

interior das unidades prisionais é parte integrante do jus puniendi que, como dito acima, é 

prerrogativa exclusivamente estatal. Ao executar a pena do condenado, o Estado está 

concretizando seu direito de punir aqueles que lesaram bens jurídicos penalmente tutelados. 

Nas palavras de Gisele Leite em artigo para o sítio eletrônico jus.com32: 

 O objeto da execução penal é a efetivação do mandamento incorporado à 

sentença penal e a reinserção social do condenado ou do internado. Busca 

concretizar o jus puniendi do Estado realizando-se o título executivo constituído 

pela sentença. O objetivo da execução penal é proporcionar condições para 

integração social do condenado e, não se resume no plano teórico, mas nas decisões 

do Judiciário no momento de decidir sobre a concessão ou negativa de benefícios. 

 

 É importante salientar que a propriedade privada é direito fundamental garantido pela 

Carta da República, expressamente previsto no art. 5º, caput e inciso XXII e no art. 170, II. 

Ao tornar privados os locais em que ocorre a concretização do jus puniendi, este passaria o 

sofrer um certo grau de restrição, uma vez que o Estado estaria obrigado a seguir os 

mandamentos constitucionais que condicionam a atuação estatal em face da propriedade 

privada. Isso significaria que, para atuar dentro das penitenciárias particulares, o Poder 

Público estaria obrigado a seguir os trâmites burocráticos relativos à Intervenção do Estado na 

propriedade; necessitaria de autorização judicial para realizar buscas; se encontraria obrigado 

a indenizar danos causados por seus agentes, dentre outras formalidades. Por ter de observar 

um número tão expressivo de restrições, a Execução Penal acabaria por se tornar inviável, 

resultando consequentemente no perecimento fático do poder-dever de punir que possui o 

Estado, poder este que não pode ficar à mercê da propriedade particular alheia. 

 Em sentido diverso, a concessão não privatiza o patrimônio público. Há apenas uma 

transferência de atividades da Administração Pública para o parceiro privado, que as 

desempenha, por um lapso temporal determinado no contrato administrativo, sob a 

fiscalização do Poder Concedente. Este inclusive pode, em ato de império, tomar de volta o 

serviço em nome do interesse público por meio do instituto da encampação, também 

conhecido como denúncia. Nas palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto33: 

 A denúncia de contrato administrativo é ato unilateral privativo da 

Administração, que desconstitui uma relação contratual com fundamento no 

interesse público. 

                                                           
32 LEITE, Gisele. Considerações sobre a Execução Penal na Sistemática Penal Brasileira. Disponível em 

https://jus.com.br/artigos/26088/consideracoes-sobre-execucao-penal-na-sistematica-penal-brasileira 

33 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. 16ª Edição. Rio de Janeiro.: Editora 
Forense, 2014. P.232 
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 Por referir-se a considerações de interesse público, a denúncia é ato 

discricionário, embora deva ser praticado sob rigorosa motivação de conveniência e 

da oportunidade de levar-se ou não a termo um determinado contrato e, apenas 

diante dessa consideração, ter-se-á a denúncia executória (...) 

 Se a denúncia acaso ferir algum direito subjetivo patrimonial resultante do 

contrato gerará direito à plena composição dos prejuízos infligidos ao contratante 

privado e, na hipótese de encampação, a indenização poderá ter natureza 

expropriatória, se bens ou ações do capital da concessionária retornarem à 

Administração” 

 

 Em virtude de tais peculiaridades e da já comentada impossibilidade de privatizar o 

Sistema Prisional, a concessão é a via de entrada adequada e juridicamente possível para que 

a iniciativa privada adentre na atividade correcional. O referido instituto possibilita maior 

controle à Administração Pública, que continua exercendo seu Poder de Polícia e atividades 

jurisdicionais relativas à jurisdição de execução penal de maneira livre e sem ter de observar 

os entraves demandados ao lidar com a propriedade privada alheia. Ademais, no caso de 

inadimplemento contratual por parte da entidade concessionária ou de latente interesse 

público, o serviço concedido pode ser retornado ao Poder Concedente, que continuará a 

prestação do mesmo. Ao se falar na possibilidade de uma gestão prisional privada, deve-se ter 

em mente que não se trata de privatização, mas sim de uma concessão de atividades de cunho 

operacional e gerencial para a iniciativa privada, mantidas as prerrogativas inerentes ao Poder 

Público. 

 O modelo de concessão, além de perfeitamente compatível com a ordem 

constitucional brasileira, já se encontra implementado e operante. O Complexo Prisional 

Público Privado de Ribeirão das Neves, PPP previamente analisada neste trabalho, opera sob 

regime de concessão administrativa, em que a Administração Pública é a usuária dos serviços 

de gerenciamento e administração prisional fornecidos pelo consórcio privado, que também 

foi responsável pela construção do complexo prisional. Não houve qualquer tipo de 

privatização e o ente estatal conserva todos os poderes necessários para fazer valer sua 

jurisdição executória penal. 

 Feitas tais considerações, chegamos à certas conclusões. Em primeiro lugar, afirma-se 

que a privatização de estabelecimentos penitenciários é inconstitucional, todavia não está um 

curso, ao contrário do que se pensa, um projeto cujo objetivo é privatizar o sistema prisional. 

O que se percebe é tendência de parceria entre o Administração Pública e a iniciativa privada, 

materializada por meio de contrato administrativo de concessão, algo perfeitamente possível e 

compatível com os preceitos que norteiam o Direito Brasileiro. Por consequência, apesar da 
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pertinência dos argumentos quanto ao aspecto do trabalho do preso, não há de se falar em 

inconstitucionalidade ou ilegalidade. 

 

5.2.2- Compatibilidade Constitucional 

 

 Superada a discussão acerca das diferenças técnicas entre privatização e concessão e 

como isso impacta a atuação privada no âmago do Sistema Carcerário, passa-se a defender a 

compatibilidade da gestão prisional privada com a Constituição vigente. 

 De imediato, percebe-se que não há previsão expressa no texto constitucional quanto 

ao tema. Não há, no corpo constitucional, artigos que versem expressamente sobre a 

concessão da gestão prisional para parceiros privados, porém certos dispositivos podem ser 

analogamente aplicados para defende-la.  

 A princípio, seguindo a argumentação previamente desenvolvida, mostra-se necessário 

reforçar o entendimento de que nem toda atribuição relacionada à Execução Penal é passível 

de delegação para parceiros externos à Administração Pública. Pelo contrário, é possível 

afirmar assertivamente que a esmagadora maioria das atividades são privativas do Poder 

Público, o que enfraquece ainda mais a tese de que está em curso uma privatização do Sistema 

Prisional brasileiro. 

 Nesse diapasão, é inviável argumentar que quaisquer atividades jurisdicionais possam 

ser desempenhadas por agentes externos ao Poder Judiciário, tendo em vista que a jurisdição é 

função inerente ao Estado. Importante é a lição de Alexandre Câmara, que conceitua a 

jurisdição como “a função do Estado de atuar a vontade concreta do direito objetivo, seja 

afirmando-a, seja realizando-a praticamente, seja assegurando a efetividade de sua afirmação 

ou de sua realização prática”34. Relevantes também os ensinamentos de Tourinho35, que traz à 

tona a impossibilidade de realização da justiça pelas mãos particulares, bem como a regra 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição contida no art.5º, XXXV da Constituição: 

(...) se apenas o Estado é que pode administrar a justiça, solucionando os litígios, e 

ele o faz por meio do Poder Judiciário, é óbvio que, se alguém sofre uma lesão em 

seu direito, estando impossibilitado de fazê-lo valer pelo uso da força, pode dirigir-

                                                           
34 CÂMARA, Alexandre. Lições de Direito Processual Civil,  Volume 1. 25ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 

2014. P. 82 
35 FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal. 16ª edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2015 

P.45 
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se ao Estado, representado pelo Poder Judiciário, e dele reclamar a prestação 

jurisdicional (aquilo que ele se prontificou a fazer com exclusividade), isto é, pode 

dirigir-se ao Estado-Juiz e exigir dele se faça respeitado o seu direito. A esse direito 

de invocar a garantia jurisdicional chama-se direito de ação. Daí proclamar a Lei 

Fundamental no seu art.5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” 

 

 No tocante ao âmbito de proteção trazido pela regra da inafastabilidade de jurisdição 

consagrada no art. 5º, XXXV da CRFB/88, o ilustre doutrinador e ministro Gilmar Mendes 

traz as seguintes considerações36: “(...)Ressalte-se que não se afirma a proteção efetiva apenas 

em face de lesão concreta como também qualquer lesão concreta como também qualquer 

lesão potencial ou ameaça a direito”. Sendo assim, a mais simples ameaça a direito enseja a 

provocação da prestação jurisdicional do Estado, por meio do Poder Judiciário. Prestação esta 

que é função exclusiva do Poder Público, como se demonstrará a seguir. 

Humberto Theodoro Júnior, seguindo a mesma linha de raciocínio dos autores 

supracitados, define a jurisdição como uma função estatal e não como um poder37. Afirma o 

insigne doutrinador processualista que “jurisdição é a função do Estado de declarar e realizar, 

de forma prática, a vontade da lei diante de uma situação jurídica controvertida”. Quanto ao 

seu objetivo, afirma o autor que jurisdição tem como missão o “reestabelecimento da ordem 

jurídica, mediante a eliminação do conflito de interesses que ameaça a paz social”38. 

 A atividade jurisdicional é, portanto, um meio de pacificar conflitos e garantir a 

manutenção da paz na estrutura social, concretizando, por meio de um processo, o direito 

material legislado segundo o procedimento previsto e sempre mediante anterior provocação 

daqueles que dela necessitam. De tais características advém a imperatividade de que o 

exercício da função jurisdicional seja um monopólio estatal, sob pena de tornar inviável o 

convívio em sociedade.  Uma sociedade em que a administração da justiça fosse algo 

descentralizado, sendo possível a qualquer indivíduo resolver os conflitos sociais de maneira 

independente e autônoma, sem dúvida seria palco das mais diversas e perversas violências e 

arbitrariedades. É difícil conjecturar que, em tal cenário, haveria um convívio social pautado 

na paz e na solução ordeira de litígios, uma vez que qualquer simples conflito poderia resultar 

em desfechos desproporcionais ou até mesmo em verdadeiras catástrofes. 

                                                           
36 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª edição. 

São Paulo: Ed. Saraiva, 2015. P 401 
37 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. 56ª edição. Rio de Janeiro: Ed. 

Forense, 2015. P. 106 
38 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. 56ª edição. Rio de Janeiro: Ed. 

Forense, 2015. P. 114 
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 Cabe então ao Estado, enquanto entidade cuja missão fundamental é zelar pela ordem 

e pelo bem-estar dos membros integrantes da coletividade localizada no interior de seu 

território, exercer exclusivamente a jurisdição por meio do Poder Judiciário, garantindo assim 

a aplicação concreta dos preceitos que compõem a ordem jurídica e assegurando a 

estabilidade e a paz no convívio social. Ao administrar a justiça de maneira monopolística, o 

Poder Público garante que a solução de conflitos, inerentes a qualquer tipo de convívio social, 

será algo realizado de maneira proporcional e com isonomia, respeitando as a garantias de 

cada cidadão. 

As lições da melhor doutrina somam-se ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal, 

bem como aos incisos LIII (“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente”) e LIV (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”) do referido artigo. Estes dispositivos solidificam o entendimento de que a 

jurisdição é exclusiva do Estado, não sendo passível de exercício por particulares. Para que 

um indivíduo seja condenado a sofrer privação de sua liberdade e passe a cumprir pena, a 

Carta Magna ordena que haja a figurada da autoridade competente (no caso um membro do 

Poder Judiciário, pessoa investida de jurisdição) e a existência de um procedimento legal para 

apurar a culpabilidade do alegado infrator, além da existência de lei prévia ao fato. 

Em virtude dos referidos mandamentos, sendo a atividade jurisdicional uma função 

exclusiva do Estado e demandando a Constituição a existência de uma autoridade investida de 

jurisdição e a submissão do acusado a um devido processo legal para que haja condenação, é 

impossível que a jurisdição, sobretudo a criminal, responsável por lidar com a mais sensível 

de todas as liberdades, seja exercida de maneira alheia ao Estado. Importante ressaltar 

novamente que a Execução Penal, fase em que já foi declarada a culpabilidade do condenado, 

faz parte da jurisdição penal e, portanto, não pode ser exercida por agente que não seja 

público e devidamente investido de jurisdição. Sendo assim, quanto à essa atividade 

específica relativa ao sistema prisional, não há de se falar em privatização ou concessão, uma 

vez que estas são impossíveis segundo os parâmetros da Carta da República em vigor. 

Entretanto, a atividade jurisdicional é apenas um dos aspectos que integram o sistema 

carcerário. Apesar do exercício da jurisdição ser exclusivo e indelegável, o mesmo não se 

pode falar das atividades de caráter operacional que envolvem os estabelecimentos 

correcionais. Quanto a estas, não há qualquer previsão no texto constitucional que impeça o 

exercício de tais atribuições por parceiros privados. Evidentemente, tal relação deve se dar 
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nos moldes de uma concessão administrativa, pelos motivos mencionados em momento 

anterior. 

O que a Constituição de fato estabelece é a obrigatoriedade de prévia licitação para 

que haja delegação de serviço público, conforme prescreve o art. 37, XXI da CRFB/88:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Também prescreve a Carta Magna, em seu art. 24, inciso I, que a competência para 

legislar sobre Direito Penitenciário é concorrente entre a União. Estados e o Distrito Federal, 

disposição que por sua vez está relacionada à autonomia dos entes federados celebrada no 

pacto federativo. Tendo em vista a necessidade de preserva-lo, a Constituição da República 

concedeu aos referidos entes a capacidade para legislar sobre o tema, estando estes aptos a 

adotar as medidas que julgarem cabíveis e adequadas em face à realidade particular de cada 

um. A previsão do artigo em comento permite que cada Estado, enquanto entidade autônoma 

da Federação, tenha liberdade para escolher ou não a parceria com a iniciativa privada no 

âmbito de seu sistema prisional. Ademais, o art. 175 traz a seguinte disposição acerca do 

serviço público:  

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos. 

 

 

Ora, não se encontra no corpo constitucional nenhum tipo de proibição de que a 

Administração Pública opte pela parceria com a iniciativa privada para que esta preste os 

serviços de gerenciamento prisional. Por consequência, se for realizada concessão, observado 

o regular procedimento licitatório, cujo objeto seja a delegação de serviços de construção do 

estabelecimento carcerário, bem como a administração as atividades gerenciais do mesmo, 

preservando-se o pleno exercício da função jurisdicional e do Poder de Polícia estatais, não há 

de se falar em inconstitucionalidade. Além disso, é importante ressaltar de que o presídio em 

si não poderá, em hipótese alguma, ser propriedade privada, ainda que tenha sido construído 
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pelo parceiro particular em virtude do arranjo contratual estabelecido. Ainda que a jurisdição 

esteja totalmente nas mãos do Estado, ao permitir que o local em que os condenados cumprem 

pena fosse propriedade privada, diversas complicações surgiriam para o ente estatal no 

cumprimento de sua missão jurídico-penal, empecilhos estes que não podem ser admitidos 

tendo em vista a defesa do latente interesse público em questão. 

Feitas as considerações em defesa da constitucionalidade da gestão prisional privada, 

passa-se aa realizar o escrutínio desta em face do ordenamento infraconstitucional. Para isso, 

deve-se analisar de maneira atenta as disposições da Lei de Execução Penal, de maneira a se 

pugnar, em caráter definitivo, pela legalidade da medida. 

 

5.2.3- Gestão Prisional Privada e a Lei de Execução Penal 

 

 Antes de qualquer comentário ulterior, deve-se chamar atenção para o art.4º da Lei 

7.210/1984, a Lei de Execução Penal: 

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de 

execução da pena e da medida de segurança. 

 

 Apenas este dispositivo já bastaria como um sólido argumento em favor da legalidade 

da gestão prisional privada, uma vez que o diploma normativo ordena expressamente que o 

Estado recorra à cooperação da comunidade nas atividades relacionadas à Execução Penal. A 

participação de entidades privadas enquanto gerentes prisionais nada mais é do que uma 

forma de cooperação entre o Poder Público e as empresas que integram a comunidade, em um 

arranjo que visa ao menos amenizar a severa crise humanitária que assola os estabelecimentos 

prisionais, ao mesmo tempo em que libera o Estado para investir seus cada vez mais escassos 

recursos em outras áreas. 

 O art.83-A, por sua vez, põe fim à discussão ao permitir expressamente que atividades 

materiais acessórias, instrumentais ou indiretas relativas aos estabelecimentos penais possam 

ser alvo de execução indireta. Não obstante, o § 1o do referido dispositivo determina que o 

Poder Público exerça a supervisão e a fiscalização da execução indireta, conforme se 

defendeu previamente neste artigo. 

Art. 83-A.  Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 

acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos 

penais, e notadamente:        
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 I - serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, 

reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e 

equipamentos internos e externos;        

 II – serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso 

§ 1o A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder 

público.        

 § 2o Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o 

fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais 

 

 Nota-se que a lei permite claramente que atividades de cunho gerencial e alguns 

serviços que devem ser oferecidos aos apenados sejam prestados de maneira indireta, ou 

sejam, por parceiros privados devidamente contratados. O diploma legal consagra o que já se 

encontra em prática na realidade brasileira, ao mesmo tempo em que faz ressalvas, no art.83-

B, acerca de funções não passíveis de delegação. 

Art. 83-B.  São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito 

do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de 

polícia, e notadamente:         

I - classificação de condenados;         

II - aplicação de sanções disciplinares;        

 III - controle de rebeliões;        

IV - transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais 

externos aos estabelecimentos penais.        

 

 Nestes termos, atividades de chefia, coordenação, de exercício do poder de polícia e de 

caráter administrativo-jurisdicional, não podem ser delegadas, devendo permanecer nas mãos 

do Estado. O que a lei permite e de certa forma até incentiva por meio do dever de cooperação 

prescrito no art.4º, é que parceiros privados executem atividades de operação material no 

interior do sistema, sob ativa e permanente fiscalização estatal. Desta forma, toda a sociedade 

estaria contribuindo ativamente para tornar melhor e mais humano o duramente criticado 

Sistema Penal brasileiro. Neste sentido, Mirabete apresenta argumentos defendendo a gestão 

prisional privada39. Apesar de defender, em desacordo com o presente trabalho, a 

possibilidade de efetiva privatização da instalação carcerária, o doutrinador levanta questões 

de suma relevância: 

                                                           
39 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2001 apud 

PINTO, Sâmia de Rezende. Aspectos da privatização de presídios. Origem, previsão legal, modelos, 

experiência brasileira e internacional. Revista Atena, n. 01, p. 101-119. IESB e Metropolitana. 

Setembro/2006. Disponível em: http://www.iesb.br/ModuloOnLine/arquivos/RevistaAtenaV1.pdf. 
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Nada impede que a lei federal ou estadual, por instrumento hábil (delegação, 

concessão, permissão ou privatização), encarregue uma pessoa jurídica de direito 

privado de exercê-la para promover a execução material das penas (...). Mas em 

caráter geral, por força de norma complementar estadual, nada impede que os 

estabelecimentos penais sejam geridos e operados por empresa privada, ressalvadas 

as atividades jurisdicionais e administrativas judiciárias(...). Não há dispositivo que 

vede a possibilidade da gerência e operação material dos estabelecimentos penais ser 

exercida por entidade privada. Em nenhum momento a lei federal dispõe que o 

diretor e os servidores devam ser obrigatoriamente servidores públicos. Embora se 

refira a „pessoal administrativo ‟, deve-se entender que essas funções podem ser 

exercidas por particulares, de entidade privada, quando se trata de atividades de 

mera execução material da pena (vigilância, instrução técnica, trabalho, assistência 

etc.). 

 

 Quanto ao conceito de poder de polícia, extremamente importante para a atividade 

administrativa do Estado, Diogo de Figueiredo Moreira Neto tece as seguintes 

considerações40: 

(...)denomina-se polícia a função a função administrativa que tem por objeto aplicar, 

concreta e imediatamente, as limitações e os condicionamentos legais ao exercício 

de direitos fundamentais, compatibilizando-os com interesses público, também 

definidos na ordem jurídica, tendo como finalidade possibilitar uma convivência 

social ordeira e valiosa. 

 

 No mesmo sentido, prescreve o art.78, do Código Tributário Nacional aquela que é 

considerada a definição legal do instituto: 

   Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 

à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos 

  

 Tendo por base o caráter público inerente ao exercício do poder de polícia e a restrição 

que este traz aos direitos fundamentais dos indivíduos afetados, seria inviável que as 

atividades de polícia realizadas no âmago do Sistema Prisional fossem feitas pelas mãos de 

agentes estranhos ao Poder Público. Daí entende-se a previsão expressa da lei quanto a 

indelegabilidade do poder de polícia. 

 

 

                                                           
40 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2014. P.438 
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6- Conclusão e Perspectivas Para o Futuro 

 

 A despeito de opiniões políticas e pessoais contrárias ou favoráveis à parceria do 

Poder Público com empresas privadas, é consenso que a situação dos presídios brasileiros é 

insustentável. Superlotação; prática de crimes; ausência de assistência e o descumprimento de 

direitos básicos que o ordenamento jurídico confere aos apenados são apenas algumas das 

mazelas que assolam o cotidiano do cárcere brasileiro. 

 Diante deste cenário desolador, em que o Estado se mostra incapaz, sem recursos e 

diversas vezes absolutamente desinteressado em cumprir com suas obrigações no tocante ao 

Sistema Carcerário, a ajuda da iniciativa privada se mostrou uma alternativa viável para 

solucionar ou ao menos atenuar parte do problema. 

 Ao conceder às empresas privadas a responsabilidade pelo gerenciamento dos 

estabelecimentos carcerários, o Estado se desonera de administrar as questões operacionais 

dos presídios, bem como transfere ao parceiro privado o encargo de prestar certos serviços aos 

presos. Tal medida permite que o Poder Público possa concentrar maiores esforços e recursos 

em outros setores em que haja interesse público, sobretudo em épocas de crise. Além disso, a 

atuação privada se dá de maneira mais dinâmica, uma vez que as empresas não possuem as 

mesmas amarras burocráticas com que a Administração Pública tem de lidar para adquirir 

bens e serviços (licitação) ou pessoal (concurso público), o que dá à gestão privada maior 

dinamismo e capacidade de adaptação. 

 No Brasil, o meio jurídico encontrado para realizar a concessão das atividades de 

gerenciamento prisional foi a Parceria Público Privada (PPP), em sua modalidade de 

concessão administrativa. A PPP permite, em virtude de suas características específicas, uma 

ligeira e eficaz capitalização, facilitando consequentemente a viabilização financeira do 

projeto contratado, que geralmente é de caráter grandioso. Ademais, o mecanismo de 

securitização dos recebíveis oferece à Administração Pública a garantia da continuidade do 

serviço público, evitando que o mesmo seja paralisado de maneira súbita. 

 Obviamente, essa transferência de atribuições deve ocorrer dentro de certos limites, 

pois a Constituição e a legislação infraconstitucional não permitem a delegação completa de 

funções para a iniciativa privada. Sendo assim, atividades de cunho jurisdicional-

administrativo ou que requeiram o uso de poder de polícia não podem ser delegadas aos 
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particulares, tendo em vista seu caráter eminentemente público. Outrossim, não pode haver 

uma completa privatização dos estabelecimentos penais, pois estes, se propriedade privada 

efetivamente fossem, acabariam por dificultar o cumprimento das funções jurisdicionais e 

administrativas que o Estado deve desempenhar no âmbito da Execução Penal. 

 Desta forma, a atuação das empresas privadas no interior do sistema correcional deve 

se ater às atividades de viés gerencial e operacional, bem como pela prestação de certos 

serviços aos apenados. É exatamente o que ocorre no Complexo Penitenciário Público-

Privado de Ribeirão das Neves, iniciativa pioneira de Parceria Público-Privada cujo objeto é a 

prestação de serviços de gestão prisional. 

 No referida parceria, o GPA, concessionária responsável por construir e gerenciar a 

instalação carcerária, também tem como obrigações realizar a manutenção estrutural do 

complexo; prestação de serviços de assistência jurídica, educacional, de saúde, material, de 

trabalho, cultural e profissionalizante e a elaboração de planos operacionais e de 

ressocialização dos presos. Quanto ao papel desempenhado pelo Estado, cabe ao mesmo 

realizar o controle da execução da pena por meio de sua atividade jurisdicional; zelar pela 

disciplina e segurança exercendo seu poder de polícia; prover a segurança externa e das 

muralhas; escoltar os presos; controlar as vias de acesso e, por fim, fiscalizar o cumprimento 

dos termos pactuados no contrato de PPP. 

 Tal divisão de atribuições se encontra estritamente de acordo com os preceitos 

defendidos neste trabalho e deve servir como modelo de gestão prisional privada que atende 

os parâmetros constitucionais e legais. A atuação da iniciativa privada na parceria deve estar 

restrita à construção e manutenção da instalação prisional; gestão operacional; prestação de 

serviços materiais aos detentos e, no máximo, controle de segurança por via de modernos 

equipamentos. Neste arranjo, cabe ao Poder Público continuar a exercer de forma sua função 

jurisdicional e as atividades administrativas a ela relacionadas (chefia, coordenação e 

direção); classificar e transportar os presos; controlar rebeliões e aplicar sanções de cunho 

disciplinar, tudo de acordo com o art.83-B da Lei de Execução Penal. 

 Tendo por base as informações levantadas, conclui-se que a gestão prisional privada, 

se feita nos moldes estabelecidos pela experiência do CPPP construído pelo Grupo GPA, é 

um meio efetivo de melhorar a situação crítica em que se encontram os presídios brasileiros. 

Tal método possui total respaldo constitucional e legal, desde que respeite a evidente divisão 

de tarefas demandada pelo ordenamento jurídico pátrio. 
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 Sendo então algo constitucionalmente possível e estando o país em notória recessão, a 

tendência é que cada vez mais entes federados, valendo-se de sua autonomia administrativa e 

buscando poupar os cada vez mais parcos recursos públicos, passem a optar pela concessão de 

serviços de gerenciamento carcerário providos pela iniciativa privada. Neste diapasão, há 

também uma tendência que os entes optem por celebrar o acordo contratual por meio de 

Parcerias Público-Privadas, instituto que viabiliza não só a realização de empreendimentos de 

grande porte, mas também que os mesmos continuem mesmo caso a sociedade concessionária 

enfrente dificuldades econômicas. 

 O que é de fato vital é a conscientização, por parte da sociedade como um todo, de que 

a atual situação do sistema prisional é inviável e acaba por impactar negativamente toda a 

estrutura social. Cabe então aos representantes do Estado realizar um exercício de autocrítica, 

reconhecendo seus erros e, se julgarem necessário, estes devem recorrer ao auxílio da 

iniciativa privada para solucionar a crise humanitária instaurada no cárcere brasileiro. Como a 

própria Lei de Execução Penal determina, o Estado deve recorrer à comunidade para que esta 

lhe auxilie nas questões relativas à Execução Penal. A gestão prisional privada nada mais é do 

que um meio de colocar em prática o referido mandamento legal e, se implementada 

corretamente, é plenamente constitucional.  
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