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RESUMO 
 
 

O presente estudo busca analisar criticamente o processo de privatização de 
presídios brasileiros como política criminal, através da identificação da 
fundamentação teórica e da discussão de aspectos práticos acerca do citado 
processo, observando ainda as diferenças entre o discurso que o legitima e a 
prática. 

Por fim, busca-se compreender em que medida a privatização do sistema 
carcerário pode ser considerada, nesse contexto, como a última etapa de uma 
política criminal arquitetada para o controle social da pobreza. 
 
Palavras-chave: Direito Penal; Privatização de Presídios; Sistema Prisional; Direitos 
Humanos; Criminologia Crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The herein research aims to discuss, critically, the relation between prisons’ 
privatization in Brazil and a maximized Criminal Law, through identification of its 
theoretical foundations and the discussion of practical aspects surrounding the 
reported process, observing the differences between the discourse that legitimates it 
and its practice. 

Finally, it seeks to understand how prisons’ privatization can be considered as 
the last stage of a criminal policy designed to control poverty.  
 
Key-words: Criminal Law; Private Prisons; Penitentiary System; Human Rights; 
Critical Criminology.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“A carne mais barata do mercado é a carne negra”. 
Elza Soares 
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INTRODUÇÃO  
 

“Os presídios são hotéis sempre cheios” 

Eduardo Galeano 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso teve início, em verdade, bem 
antes da reta final da graduação. Apresentado inicialmente como artigo no I 
Congresso de Criminologia(s): crítica(s), minimalismo(s) e abolicionismo(s), em 
2015, em João Pessoa/PB, a pesquisa foi posteriormente retomada e aprofundada 
por conta do meu interesse no tema.  
 Ainda lembro perfeitamente do momento em que a minha inquietação com o 
tema prisional foi despertada. Eu participava como ouvinte do IV Seminário Nacional 
de Estudos Prisionais e III Fórum sobre Vitimização de Mulheres no Sistema de 
Justiça Criminal, realizado em São Bernardo do Campo/SP, em 2014. Em uma das 
mesas, José de Jesus Filho1 participava como convidado, representando a Pastoral 
Carcerária. Apesar do tema da mesa não ser exatamente esse, José contribuiu 
enormemente com uma crítica contundente à privatização de presídios, 
mencionando um relatório feito pela Pastoral após visita a todas as unidades 
privatizadas do país, que, todavia, não havia ainda sido publicado. 

Para mim, se tornou visível, naquele momento, o quanto esse tema era 
relevante e o quanto servia de pano de fundo para tantos outros, mas, apesar disso, 
o quão essa discussão é negligenciada nos estudos das ciências criminais e 
criminológicas. Em revisão de literatura realizada, foi constatado que ainda há pouca 
produção acadêmica sobre isso no Brasil, mais uma razão pela qual decidi seguir a 
trilha das reflexões despertadas por José naquela tarde. 

Tão logo este relatório foi publicado, sob o título “Prisões privatizadas no 
                                                 1  José de Jesus Filho é um pesquisador na área de justiça criminal, sistema penitenciário e 
segurança pública. Doutor pela FGV em Administração Pública, mestre em Direito Penal pela UNB e 
graduado pela UNESP em Direito. Trabalha no setor de pesquisas da Pastoral Carcerária desde 
2000. 
 



 
 

2 
 

Brasil em debate: relatório da Pastoral Carcerária Nacional”, iniciei a sua leitura, 
ocasião na qual meu interesse pelo tema foi renovado. Vale mencionar que as 
referências contidas no relatório, por sua vez, me levaram ao livro-tese “Privatização 
de presídios e criminalidade: a gestão da violência no capitalismo global”, de 
Laurindo Dias Minhoto (USP), escrito há quase 02 (duas) décadas, mas que ainda 
se mantém assustadoramente atual. 

Logo em seguida, o ano de 2015 anunciou-se, marcado por propostas 
criminalizantes, tanto para a criação de novos tipos penais quanto para a reduçãoda 
maioridade penal, propostas essas que ocuparam grande espaço na mídia 
tradicional e também nas redes sociais. Posteriormente, a CPI do Sistema 
Carcerário lançou um relatório, cuja conclusão apontava para diversos Projetos de 
Leis penais claramente encarceradoras e para a recomendação de privatização do 
sistema prisional (BRASIL, 2015, p. 216-218).  

A relação entre o recrudescimento das leis penais e a privatização de 
presídios estava acontecendo a pleno vapor e a olhos vistos, ao menos aos mais 
atentos. 

Para fins de análise desse tema, afigura-se extremamente importante traçar 
um breve histórico. Não há como falar de privatização sem falar sobre a formação do 
Estado neoliberal no Brasil, a partir da década de 90. Nesse período, foi possível 
observar um esforço comum em promover uma redução do tamanho do Estado, 
notadamente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, no período de 
1995 a 2003, embora o processo já tivesse sido iniciado no breve governo de 
Fernando Collor. Nessa época, começa a aparecer então a figura do Estado 
regulador. 

O processo de privatização das prisões brasileiras iniciou-se, não 
coincidentemente, também a partir dos anos 90, principalmente na região Nordeste 
do país, inicialmente sob a forma do modelo de cogestão.  Teve como marco de sua 
implantação a proposta formal de adoção das prisões privadas, precisamente em 
janeiro de 1992 2 , pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
                                                 
2 Proposta de regras básicas para o programa de privatização do sistema penitenciário do Brasil, 
apresentada em reunião do CNPCP, em 27 de janeiro de 1992. 
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(CNPCP), rechaçada, à época, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e por 
diversas entidades ligadas à defesa e promoção dos Direitos Humanos. 

Tal processo de privatização avançou em direção ao Sul e Sudeste do país, 
tendo chegado ao Paraná em 1999, adaptado ao novo modelo das Parcerias 
Público-Privadas (PPP), posteriormente regulamentado pela Lei n°. 11.079/2004. As 
diferenças entre os dois modelos serão abordadas posteriormente na seção 2.1. 

Importante ressaltar que esse modelo de Parcerias Público-Privadas foi 
recebido à época com grande entusiasmo, apontado como uma novidade positiva, 
uma vez que os contratos teriam formas de controle de resultados mais incisivas, 
como, por exemplo, o corte nos repasses em caso de descumprimento de metas. Ao 
Estado, restaria o dever de fiscalização.  

Entretanto, o argumento de que a ineficiência do Estado em exercer suas 
funções designadas é suficiente para justificar privatizações em larga escala não é 
exclusivo do debate de privatização no sistema prisional. O perigo desse tipo de 
pensamento reside justamente na ideia de que, não obstante seu dever 
constitucional de zelar por determinado setor ou serviço da sociedade, possa o 
Estado se eximir dessa responsabilidade mediante o processo de privatização.   

Assim, ainda que se reconheça a incontestável falha do Estado em gerir o 
sistema prisional, abrir espaço para o poder privado faz com que cessem 
consideravelmente as pressões políticas e sociais para que o Estado, um dia, 
cumpra seu papel. Assim, mais do que uma "falha", o que ocorre é um processo 
deliberado de sucateamento dos serviços públicos. Este é, inclusive, um dos 
pressupostos desta pesquisa. 
 Este estudo busca identificar a fundamentação teórica da privatização do 
sistema prisional, analisar as consequências e problemas de ordem prática que tais 
medidas, se aplicadas em larga escala, podem trazer ou já trazem e, por fim, 
problematizar criticamente a relação entre a sua implantação e a política criminal 
brasileira, através de uma análise contratual exemplificativa. 

A privatização de presídios é a última etapa de uma política criminal 
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eficientista, a qual interpreta a “crise”3 do sistema como uma mera crise conjuntural 
e que responde a ela com o aumento na repressão, criação de novos tipos penais e 
ampliação de penas, desembocando, finalmente, na privatização do sistema 
carcerário. Este processo é, portanto, a solução anunciada para uma crise 
programada. 

Nesta introdução, é apresentado brevemente o contexto e os antecedentes 
que levaram à adoção da política de privatização prisional no Brasil, bem como 
algumas considerações acerca do desenvolvimento da pesquisa e suas referências 
teóricas. 

No capítulo 2, intitulado PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E A 
CONSTITUIÇÃO DE 1988, é feita uma explanação acerca das formas de 
cumprimento das penas privativas de liberdade atualmente, bem como as funções 
da pena e aspectos constitucionais envolvendo a sua aplicação. 

Segue o estudo com o capítulo 3, sob o título PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA 
CARCERÁRIO NA TEORIA, o qual traça uma análise acerca dos discursos que 
buscam promover a implantação de uma política de privatização no sistema 
prisional. Para tanto, mobiliza uma explicação acerca das duas principais 
modalidades de privatização utilizadas no Brasil, bem como uma análise de Direito 
comparado. 

O capítulo 4, por sua vez, denominado A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA 
CARCERÁRIO NA PRÁTICA: OS PRINCIPAIS PROBLEMAS, tem como objetivo 
confrontar os discursos apresentados no capítulo anterior com dados empíricos 
recolhidos por instituições de fiscalização como a Pastoral Carcerária e o 
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Portanto, são 
apresentados aspectos de ordem prática no processo de privatização que são 
problemáticos, cujos subitens abordam separadamente cada um desses aspectos.  

Já o capítulo 5, o qual recebeu o título de PRIVATIZAÇÃO DE PRESÍDIOS 
                                                 3Etimologicamente, a palavra “crise” remete a uma ideia de um momento de tensão acentuada e que, 
em regra, tem o condão de conduzir a mudanças. No caso do sistema penitenciário brasileiro, 
portanto, não se vê uma crise, de fato, mas sim uma política pública arquitetada. Porém, tendo em 
vista maior aproximação com o discurso oficial e seus termos, optei por utilizar esse termo entre 
aspas. 



 
 

5 
 

COMO POLÍTICA CRIMINAL: QUANDO O ENCARCERAMENTO EM MASSA VIRA 
CLÁUSULA CONTRATUAL, visa enxergar a privatização no sistema prisional 
brasileiro como política criminal, através da análise contratual fática do Contrato que 
estabeleceu a construção e gestão privadas do complexo penitenciário Ribeirão das 
Neves/MG, em 2014. 

Em considerações finais, busca-se ao menos pincelar outras possíveis 
soluções para o atual cenário do sistema penitenciário no Brasil que não passam 
pela privatização, que não só é ilegal e inconstitucional como acaba por gerar outros 
problemas, conforme será visto mais detalhadamente ao longo deste estudo. 
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2. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 
 
 
 As penas privativas de liberdade atualmente podem ser cumpridas no regime 
fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado, constante do art. 87 da Lei de 
Execuções Penais, doravante denominada simplesmente LEP, é cumprido na 
penitenciária, o semiaberto em colônia agrícola ou industrial (art. 91, LEP) e o aberto 
em casa de albergado (art. 93, LEP). Ou ao menos em tese. 
 A execução da pena segue o modelo progressivo, no qual atendidos 
determinados requisitos subjetivos e objetivos previstos na LEP, o apenado passa a 
cumprir o restante da sua pena em regime mais brando, com mais direitos e maior 
autonomia. Ou ao menos em tese. 
 Vale lembrar ainda que, embora a sociedade, em geral, só tenha a sensação 
de “justiça” quando há prisão, sobretudo nos casos noticiados pela mídia, a pena 
privativa de liberdade é apenas uma das espécies do gênero pena, sendo as outras 
espécies a pena restritiva de direitos e a multa, conforme enuncia o art. 32 do 
Código Penal. 
 Dessa forma, o jus puniendi, ou seja, o direito de punir do Estado recai sobre 
um número muito maior de pessoas do que a parcela visível de encarcerados. O 
termo liberdade vigiada revela-se extremamente apropriado nesse contexto, 
sobretudo com o advento e o aprimoramento de tecnologias de vigilância, como a 
tornozeleira eletrônica. 
 Assim, apesar do entusiasmo inicial com o pacote de medidas 
despenalizadoras, tanto com a Lei dos Juizados Especiais n° 9.099/95, quanto com 
tantas outras iniciativas realizadas com a intenção de desafogar o sistema 
penitenciário, anos depois continuamos a ver o sistema se agigantar de uma 
maneira assustadora, conforme demonstra o gráfico abaixo (BRASIL, 2014, apud  
Relatórios Estatísticos Sintéticos do Sistema Prisional Brasileiro - 2000 a 2013) 
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Gráfico 1: Crescimento na população prisional do Brasil entre 2000 e 2014 

 
 
As causas para esse crescimento galopante são inúmeras, mas de primeiro 

plano, importante chamar a atenção para uma em especial, que é o fato de que 
essas medidas não incidem sobre os crimes que culminam com a aplicação da pena 
privativa de liberdade, que é de longe, a mais crítica do nosso sistema. Pelo 
contrário, recaem logo sobre os chamados crimes de menor potencial ofensivo, de 
competência dos Juizados Especiais Criminais, acabando por criar uma nova forma 
de controle de corpos (FOUCAULT, 2012) antes não sujeitos ao sistema penal. Ou, 
ainda, constituem apenas mais uma limitação, como, por exemplo, o uso da 
tornozeleira para os que estejam em liberdade condicional (ANDRADE, 2012).  

Além disso, concomitantemente a um suposto movimento de 
desencarceramento, nos moldes já citados, foi possível observar a adoção de outras 
medidas em sentido oposto. Nessa frente, podem ser citadas como exemplos a Lei 
8.072/90, conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos, e a própria Lei de Drogas, 
que data apenas de 2006, embora já tenha gerado efeitos perversos no processo de 
agigantamento do sistema penal. A irracional “guerra às drogas” é responsável hoje 
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por 28% dos presos no sistema, conforme apurou o Infopen (BRASIL, 2014, Apud 
Relatórios Estatísticos Sintéticos do Sistema Prisional Brasileiro - 2000 a 2013) 

 
Gráfico 2 - Distribuição das sentenças de pessoas presas no Brasil por categorias 

 
 
Ainda que se reconheça que esse sistema é claramente operado através de 

uma lógica de eficácia invertida (ANDRADE, 2012), ou seja, aquela que visa o não 
cumprimento de funções declaradas e, ao mesmo tempo, o cumprimento de funções 
ocultas, não deixa de causar estranhamento a adoção concomitante de medidas em 
sentidos rigorosamente opostos. 

Cabe aqui, para fins de esclarecimento, uma breve análise sobre as funções 
da pena, inobstante a adoção pessoal da teoria agnóstica da pena, proposta por 
Zaffaroni (1991).  

Sem prejuízo das funções consideradas hoje superadas pela 
contemporaneidade, mais uma vez, ao menos em tese, como, por exemplo, as 
teorias absolutas ou retributivas, merecem especial atenção as teorias relativas ou 
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preventivas. Dentro dessa categoria, pode-se destacar: prevenção geral (positiva e 
negativa) e prevenção especial (positiva e negativa). 
 Em linhas gerais, a prevenção geral positiva centra-se na ideia de que a pena 
teria o condão de sinalizar à sociedade, notadamente a partir de sua publicização, 
de que a conduta reprimida não estaria de acordo com o conjunto de valores 
compartilhados por aquela sociedade. Assim, através da punição de um indivíduo, 
haveria o reforço desses valores e a inibição do cometimento de novos crimes em 
toda a sociedade (ZAFFARONI, 2011).  

Segundo essa teoria, as penas contribuem para gerar uma maior segurança 
jurídica no sentido de sinalizar que as leis não seriam meramente figurativas e que 
seriam realmente aplicadas na prática.  
 Já na prevenção geral negativa, apesar de também se dirigir à sociedade 
como um todo, a inibição ao cometimento de novos crimes seria feita de uma 
maneira negativa, qual seja, incutindo medo e temor nas pessoas de que tal sanção 
também venha a ser aplicada a elas, caso não ajam de acordo com a legislação 
penal (ibidem). 
 A prevenção especial, por sua vez, difere-se da prevenção geral no que se 
refere aos destinatários dessa “mensagem”. Na especial, a pena atuará sobre o 
próprio indivíduo que cometeu o crime, e também se subdivide em positiva e 
negativa (ibidem). 

Na prevenção especial positiva, imperam as chamadas ideologias “res” 4 : 
ressocialização, reintegração e reabilitação (ibidem). Segundo essa teoria, o período 
passado na prisão seria suficiente para que o apenado não só reflita sobre seus atos 
como receba uma assistência material que o afaste “do caminho do crime”, como, 
por exemplo, cursos profissionalizantes, escolarização dentro do cárcere e até 
mesmo a disciplina imposta na rotina dos presos, que teoricamente serviria para 
prepará-los para a vida em sociedade. 
                                                 4Dentro de uma perspectiva da criminologia crítica, cabe a ressalva de que a função ressocializadora 
da pena é um mito construído para legitimação do sistema penal, cuja marca é a sua eficácia 
invertida (ANDRADE, 2012), ou seja, com uma contradição entre funções declaradas e promessas 
que não cumpre de um lado, como a ressocialização, e funções reais que cumpre sem declarar, de 
outro, como o controle social da pobreza. 
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No caso do debate da privatização de presídios, o qual se entrará em mais 
detalhes nos capítulos seguintes, pode-se verificar nos argumentos a favor dessa 
política a menção explícita às estruturas e serviços oferecidos nessas unidades, 
supostamente melhores que as condições dos presídios geridos pelo setor público.  

Sobre isso, primeiramente, não se deve ter a ingenuidade de acreditar que 
tais empresas ou mesmo as pessoas que defendem este modelo estão realmente 
preocupadas em garantir os direitos humanos dos presos, dando-lhes uma vida mais 
digna dentro do cárcere e, assim, proporcionar sua efetiva ressocialização. 

Na verdade, o senso comum construído e ventilado cotidianamente é 
justamente o oposto, de que direitos humanos só devem existir para humanos 
direitos (sic). Essa política só é deixada de lado, convenientemente, quando se 
propõe a privatização, momento no qual ganha espaço o discurso de que os presos 
vivem em condições sub-humanas, que a superlotação é uma constante, dentre 
outros fatos notórios.   

Nesse momento, portanto, uma suposta preocupação com a situação dos 
presos toma lugar, mas apenas brevemente, enquanto ainda é necessário o jogo de 
forças políticas para sua implantação em larga escala. Trata-se de uma verdadeira 
reapropriação da ideologia da reabilitação, com propósitos marcadamente retórico-
persuasivos (MINHOTO, 2000, p. 171). 

Os direitos fundamentais não afetados pela privação de liberdade devem ser 
garantidos aos presos, em que pese a sua importância para que se alcance o 
objetivo “ressocializador”5 da pena. Não é cabível, portanto, que esse modelo de 
prisões seja defendido sob o argumento de que a gestão privada pode garantir o 
respeito e a promoção dos direitos humanos dos presos, como o acesso ao estudo e 
ao trabalho durante o cumprimento de pena. Se, por um lado, essas empresas 
estariam simplesmente garantindo direitos previstos tanto pela Constituição Federal 
quanto pela Lei de Execuções Penais, de outro, o Estado estaria apenas 
reconhecendo a prévia violação desses mesmos direitos. 

Ademais, os dados empíricos coletados e registrados nos relatórios de visita 
                                                 5 Cabe aqui reforçar a crítica feita anteriormente, no que se refere ao mito da ressocialização e o seu 
papel na legitimação da prisão. 
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tanto da Pastoral Carcerária quanto do Mecanismo Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura demonstram que a qualidade dos serviços oferecidos nas 
unidades privadas está aquém do convencionado em contrato, como será abordado 
detalhadamente no capítulo 4. 
 Por fim, cabe mencionar, ainda, a prevenção especial negativa, normalmente 
utilizada de maneira subsidiária nos casos de falha da modalidade anterior, como na 
reincidência. O “criminoso”, então, deixará de cometer crimes, não em razão da sua 
ressocialização, mas sim da sua efetiva neutralização, com a pena de morte, por 
exemplo. Ironicamente, essa é a única das teorias mencionadas ao longo desse item 
que pode ser comprovada empiricamente, já que os mortos, de fato, não reincidem. 
 Ainda sobre essa teoria, vale frisar que não obstante a pena de morte ser, ao 
menos formalmente, vedada no nosso ordenamento jurídico atual, o efeito de 
neutralização pode perfeitamente ser observado também na aplicação, para os 
inimputáveis, das medidas de segurança, de prazo indeterminado conforme 
preceitua o art. 97, §1º do Código Penal (ZAFFARONI, 2008, p. 732). 
 Vale lembrar que a elaboração da Constituição Federal de 1988 se deu em 
um contexto de ressurgimento da democracia formal no país, em que o debate em 
torno da proteção aos direitos fundamentais estava em foco. No entanto, era 
necessário que esse diploma, hierarquicamente superior aos demais Códigos, 
garantisse os direitos dos indivíduos, de forma a restabelecer o famigerado Estado 
Democrático de Direito, adormecido desde 1964. 
 Nesse contexto, a Carta Magna tem grande importância, tanto no plano 
simbólico quanto no instrumental, bem como na promoção e defesa dos direitos 
humanos. Laurindo Minhoto (2000, p. 166), contudo, já alertava para a permanência 
de “traços estruturalmente repressivos” desses períodos autoritários, no Brasil, 
mesmo em uma sociedade formalmente democrática, apontando a violência contra 
detentos como um “subproduto da Ditadura Militar”. 
 Zaffaroni (1989, p. 434), por sua vez, afirma que o máximo e mais importante 
exercício de poder do sistema penal não se encontra no Poder Legislativo e 
Judiciário, mas sim no poder repressivo positivo das agências policiais. 
 Minhoto menciona, ainda, a ocorrência de um processo de “sofisticação das 
práticas de controle social” (2000, p. 175), no qual estaríamos diante de um Estado 



 
 

12 
 

de exceção disfarçado de democracia. Portanto, os desafios atuais passam, antes, 
pela identificação dessas práticas para que então se possa começar a pensar em 
questioná-las e combatê-las.   
 Dentro do contexto de uma realidade militarizada, sobretudo nas periferias e 
favelas Brasil afora, faz-se necessária uma avaliação crítica do poder de polícia 
conferido a essas instituições e uma precisa delimitação legal de suas atuações. 
Ainda conforme Minhoto, a razão da permanência da brutalidade na República 
reside, sobretudo, na manutenção da função disciplinar da polícia e das demais 
instituições sociais, que funcionam não como instrumentos de proteção de direitos 
civis ou humanos, mas como instrumentos de repressão (MINHOTO, 2000, p. 179). 

Para os fins deste trabalho, portanto, cabe introduzir uma breve análise 
conceitual do poder de polícia conferido ao Estado. Segundo José dos Santos de 
Carvalho Filho (2013, p. 76), este se subdivide no conceito em sentido amplo e 
estrito. Em sentido amplo, poder de polícia é toda e qualquer ação restritiva do 
Estado em relação aos direitos individuais, nos termos do art. 5º, II da Constituição 
Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude da lei”. E, em sentido estrito, poder de polícia é atividade 
administrativa, conferida aos agentes da Administração Pública e que consiste no 
poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade do indivíduo.  

O conceito adotado pelo doutrinador supramencionado é o de prerrogativa de 
direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso 
e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade 
(FILHO, 2013, p. 77). Independente do conceito utilizado, podemos extrair alguns 
elementos básicos do poder de polícia, como o princípio da legalidade que rege a 
Administração Pública e o fato de ser uma prerrogativa do Estado.  

Partindo desse entendimento, o Poder Legislativo acertou ao estabelecer 
diretrizes na Lei das Parcerias Público-Privadas n°. 11.079/04, visando coibir abusos 
e ilegalidades. Assim, em seu art. 4º, inciso III, a lei menciona expressamente a 
indelegabilidade do poder de polícia, dentre outras limitações.  

A Lei de Execução Penal n° 7.210/84, por sua vez, limita a atuação da 
iniciativa privada em presídios, mencionando expressamente as funções no âmbito 
do sistema penal que seriam indelegáveis e restritas ao poder público, como será 
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visto mais detalhadamente ao longo deste trabalho. 
Porém, muito mais produtivo do que um discurso positivista, apontando 

ilegalidades, é a reflexão sobre os fundamentos dessas leis, ou seja, pensar em 
quais amparos morais e éticos a limitação aos objetos de PPP’s se apoia. De igual 
maneira, é preciso relacionar a norma jurídica aos processos sociais que lhe dão 
causa. 

O limite dessas abordagens obviamente aparece quando não se trata apenas de rotular legal/ilegal, constitucional/inconstitucional, nem de teorizar a partir dessa lógica binária inerente aos 
requerimentos da subsunção e à legitimação das preocupações práticas dos operadores, que condicionam e configuram o senso 
comum teórico dos jurídicos, mas quando se trata de explicar o jurídico a partir de sua conexão a processos sociais discrepantes 
(MINHOTO, 2000, p. 30)  

Grosso modo, é a possibilidade de restringir a liberdade dos cidadãos, bem 
jurídico de maior relevância, que fundamenta a indelegabilidade do poder de polícia 
a empresas do setor privado: 

 
Nesses termos, o direito de privar um cidadão da liberdade, e de 
entregar a coerção, que o acompanha, constitui uma daquelas situações excepcionais que fundamentam a própria razão de ser do 
Estado, figurando no centro mesmo do sentido moderno de coisa pública e, nessa medida, seria intransferível. (MINHOTO, 2000 p. 87).  

A privação de liberdade é a forma mais veemente de afirmação do poder 
coercitivo do Estado, configurando-se como sua prerrogativa própria e exclusiva, 
ainda que até isso seja completamente questionável sob uma perspectiva 
abolicionista. Impor, formalmente, a lógica empresarial para o sistema prisional é 
colocar à venda o sofrimento humano, tornando o processo de encarceramento em 
massa, com leis penais mais rigorosas e seletivas, um caminho cada vez mais difícil 
de ser revertido. 
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3. A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO NA TEORIA 
 
 

Uma das grandes dificuldades, quiçá a maior, nos estudos das ciências 
penais e criminológicas é o abismo entre teoria e prática, ou, ainda, entre discurso e 
prática. A lógica da eficácia invertida sob a qual o Direito Penal costuma operar já foi 
mencionada ao longo deste estudo, sendo certo de que esta impõe grau ainda maior 
de dificuldades nessa análise, sobretudo pela sofisticação do discurso.  

Para tanto, optou-se por dividir a referida análise em dois eixos, o primeiro 
sobre as modalidades de privatização existentes e, posteriormente, sobre as 
contribuições que o Direito Comparado pode trazer para essa discussão. 
 
 
3.1. MODALIDADES DE PRIVATIZAÇÃO  

 
 
O Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(Depen) apurou que, em 2014, dentre as mais de mil unidades prisionais brasileiras, 
havia trinta e quatro (3%) em modelo de cogestão e dezoito (1,4%) no modelo das 
Parcerias Público-Privadas, cujas principais diferenças serão explicadas a seguir 
(BRASIL, 2014, p. 81). 

Ainda que tais números não possam ser considerados expressivos, a 
tendência é que estes aumentem progressivamente, a menos, é claro, que esse 
processo seja revertido em tempo.  
  
 

3.1.1 Modalidade de Cogestão 
 
 

Regulado pela Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), no modelo de cogestão as 
unidades foram ou serão construídas com verbas públicas e são dirigidas por 
agentes públicos. No entanto, a prestação de serviços é realizada por uma empresa 
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contratada. 
As vantagens desse modelo, segundo seus defensores, é de que o Estado, 

ao se afastar da realização de algumas atividades, poderia se dedicar mais ao 
cumprimento de suas obrigações no que lhe compete propriamente, quais sejam, a 
vigilância e a execução da pena. 

A título de contextualização, vale ressaltar que tal modelo é o mesmo adotado 
pela França, e também é conhecido pelos nomes de semi-privatização e gestão 
mista. No Brasil, o modelo de cogestão foi adotado primeiro, sendo afirmado por 
dirigentes estatais que se tratava de um piloto.  

No entanto, os problemas começam a aparecer quando tais serviços, ao invés 
de se limitarem ao setor de alimentação, por exemplo, passam a incluir também a 
responsabilidade pela vigilância e segurança externas e internas dos presídios, 
fazendo com que o principal argumento utilizado por seus defensores perca força. 
Ademais, tais atribuições devem ser exclusivamente exercidas pelo Estado como 
parte integrante de suas funções indelegáveis, conforme foi mencionado no capítulo 
anterior e como será posteriormente esmiuçado ao longo deste trabalho. 
 
 

3.1.2  Modalidade Parcerias Público-Privadas (PPP’s) 
 
 
Com nome mais amigável, as Parcerias Público-Privadas, doravante 

denominadas simplesmente PPP’s, por sua vez, surgiram inspiradas no modelo 
estadunidense de privatização. A sua implantação se deu como uma tentativa de se 
resolver alguns problemas verificados durante a aplicação do modelo de cogestão, 
bem como buscou a ampliação dos poderes privados e, paralelamente, a diminuição 
da ingerência estatal, dentro de um contexto neoliberal, como visto anteriormente. 

Em alguns casos, a PPP será adotada desde o princípio, com presídios 
construídos do zero, já sob a vigência do contrato, como no caso da penitenciária de 
Ribeirão das Neves/MG, inaugurada, em 2013, pelo então governador Aécio Neves 
e que será objeto de análise mais aprofundada no capítulo 5. 

As PPP’s possuem lei própria de regulação, a saber, a Lei 11.079/04 e podem 
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ser enquadradas como modalidade de concessão administrativa, sendo esse, 
inclusive, o modelo de Contrato escolhido para análise neste estudo. Embora o 
Direito Administrativo não seja o foco deste trabalho, vale reforçar o entendimento 
da grande doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015), de que tanto as 
terceirizações quanto as parcerias com o setor privado são privatizações em sentido 
amplo. 

Portanto, a preocupação com nomenclaturas não será maior do que a 
direcionada aos efeitos práticos da privatização lato sensu. No entanto, cabe 
esclarecer que, para fins deste trabalho, por “privatização” deve-se entender 
qualquer um dos modelos, uma vez que as problemáticas ora analisadas sobre a 
questão são as mesmas. Não obstante, vale lembrar que o modelo mais 
amplamente adotado atualmente e que será potencialmente utilizado para reger os 
futuros contratos é o das PPP’s. 
 Ainda a título de contextualização, é válido mencionar que, em 2011, foi 
elaborado aqui, no Brasil, o Projeto de Lei do Senado (PLS) de número 513, 
atualmente em tramitação na Casa, visando a regulamentação das Parcerias 
Público-Privadas em unidades prisionais, a despeito do tema que ora se discute no 
presente estudo. 

Além de grosseiras inconstitucionalidades, como a previsão de 
obrigatoriedade de trabalho do preso (art. 4º, V), o projeto preserva apenas a 
indelegabilidade das funções jurisdicionais e disciplinares do Estado, ou seja, para a 
aplicação da pena e, na execução, de sanções disciplinares pelo cometimento de 
faltas. No entanto, a indelegabilidade da segurança externa e interna do presídio foi 
ignorada.  

Outros pontos problemáticos do referido projeto dizem respeito à prestação 
de assistência jurídica pela empresa ao preso (art. 6º, I) e à formação do quadro de 
pessoal dos estabelecimentos, notadamente de agentes penitenciários, por parte 
dessa mesma empresa (art. 5º, parágrafo único). 

Há, ainda, mais pontos altamente controversos, como as questões da 
remuneração devida à empresa pelo Estado ser calculada em razão da quantidade 
de presos (art. 9º), da possibilidade de subcontratação de qualquer serviço por parte 
da empresa contratada (art. 8º) e ainda da possibilidade de participação de 
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empresas ou grupos com capital estrangeiro nos contratos geridos pela referida Lei 
(art. 15). 
 A esse assombroso texto, ao menos, foi proposta emenda substitutiva pela 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em 09 de novembro de 
2016, retirando do texto original boa parte dos pontos mais controversos 
supramencionados, embora subsista o problema central que é a privatização em si. 
Vale ressaltar que os aspectos práticos sobre a privatização, citados acima, serão 
discutidos com maior profundidade no capítulo 4. 
 
 
3.2. PRIVATIZAÇÃO DE PRESÍDIOS EM UMA PERSPECTIVA COMPARADA 
 
 

Atualmente, há prisões privadas nos seguintes países: Estados Unidos, 
França, Inglaterra, Brasil, Chile, Venezuela, México, Austrália, África do Sul, dentre 
outros. No entanto, assim como em outros campos, evidente que a maior influência 
para a internacionalização desse modelo partiu dos Estados Unidos, apontado como 
emissor, em direção aos países receptores (GAJEWSKI, 2012, p.17). 

Ainda que não seja possível, nesse momento, fazer uma análise aprofundada 
sobre isso, sendo inclusive um tema que poderia render até mesmo um estudo 
completo em apartado, cabe tecer algumas considerações a respeito. 

Conforme Minhoto, o 
 

apelo da prisão privada no Brasil deriva tanto de uma manipulação da "experiência internacional" quanto de sua funcionalidade a 
traços estruturais marcadamente autoritários que singularizam as 
práticas tradicionais de controle social no país. (MINHOTO, 2000, p. 
46, grifos nossos)  

Este mesmo autor segue a sua análise no sentido de que a importação 
acrítica de soluções supostamente modernas, em última instância, faz com que haja 
uma reposição, expansão e reforço de traços autoritários característicos do período 
colonial (MINHOTO, 2000, p. 191).  
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Vale lembrar que a influência externa para o processo de privatização de 
presídios, no Brasil, não é uma suposição ou abstração teórica, mas algo declarado 
abertamente em documentos oficiais. Como exemplo, pode-se citar a proposta de 
regras básicas para o programa de privatização do sistema penitenciário de 1992, já 
citada ao longo deste estudo, a qual afirma ser “oriunda de reflexões sobre as 
modernas e recentes experiências que, nesse sentido, vêm sendo colocadas em 
prática em estabelecimentos prisionais dos EUA, França, Inglaterra e Austrália”. 

Sobre essa experiência internacional, devemos nos atentar ao histórico do 
Brasilde importar soluções. Deveríamos, ao revés, utilizar essa experiência como 
exemplo negativo do que não deve ser feito.  A menos, claro, que seja declarada a 
intenção de desbancar os Estados Unidos e ocupar o primeiro lugar no lamentável 
pódio de maiores encarceradores mundiais. 

Ainda sobre isso, cabe ressaltar que embora nossa tendência seja sempre a 
de olhar para os Estados Unidos e Europa como referências, deveríamos olhar mais 
para nossos países irmãos latino-americanos, uma vez que possuem realidades e 
processos históricos muito mais semelhantes aos nossos. Deve-se buscar, portanto, 
uma identidade latina no Direito Penal (ZAFFARONI, 1998), tanto quanto seja 
possível. 
 A título de exemplo, na Venezuela, a Constituição local de 1999 cuidou de 
incluir expressamente a possibilidade de privatização de estabelecimentos 
penitenciários (GAJEWSKI, 2012, p. 21). Tal providência afastaria, de início, 
problemas de ordem normativa, embora os demais problemas subsistam. 
 O Chile, por sua vez, teve suas primeiras experiências de privatização já com 
o  modelo de parceria público-privada, chamada por eles de associação público-
privada. Há que se observar, no entanto, particularidades no tocante às 
responsabilidades de cada setor. No caso chileno, inicialmente caberia à empresa a 
construção e operação das obras nos presídios, para, uma vez concluído, ser 
transferido novamente ao Estado. 
 Posteriormente, o país se adequou ao modelo francês de cogestão, no qual o 
projeto, a construção e a operação nos presídios ficariam a cargo da empresa 
contratada, enquanto ao Estado caberiam ainda as atividades de direção e 
segurança. 



 
 

19 
 

4. A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO NA PRÁTICA: OS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS 
 
 

Eis que surge a luz no fim do túnel (sic) para as mazelas do sistema prisional. 
A grande mídia, ao invés de trazer informações e fomentar um debate qualificado 
sobre suas causas e implicações, limita-se a apresentar a privatização das prisões 
como solução milagrosa. 

Não obstante a privatização de presídios ser vista com otimismo por parte 
não só do empresariado, mas de boa parte da população brasileira, essa política 
está muito longe de ser uma solução, mas sim um problema quiçá maior. Nesse 
item, abordarei os principais aspectos de ordem prática concernentes à questão. 

 
 

4.1 - INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE 
 
 

 Conforme já mencionado, a privatização de presídios de início esbarra em um 
grande problema de ordem normativa, tanto no plano constitucional quanto no 
infraconstitucional. A privatização viola frontalmente o art. 144 da Constituição 
Federal, que atribui ao Estado o dever e a responsabilidade pela gestão da 
segurança pública, nela compreendidos, evidentemente, tanto a aplicação quanto a 
execução de penas criminais. 
 Partindo desse entendimento, o Poder Legislativo acertou ao estabelecer 
diretrizes na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei das Parcerias 
Público-Privadas n°. 11.079/04, visando, justamente, coibir ilegalidades e abusos em 
sua aplicação. Assim, em seu art. 4º, inciso III, a referida lei menciona 
expressamente a “indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 
exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado”.  

A Lei 7.210/84, mais conhecida como Lei de Execução Penal, por sua vez, 
limita a atuação da iniciativa privada em presídios a serviços de conservação, 
limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, 
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lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e 
externos e a serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso (art. 83-A).  

Para não haver dúvidas, o artigo 83-B, introduzido em 2015, pela Lei 
13.190/15 6 , é enfático: “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”. 

A instalação de PPP’s para gerir unidades prisionais é, portanto, 
manifestamente inconstitucional e ilegal.  

 
 

4.2 - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
 
 

Em 2017, os noticiários e as redes sociais foram tomados pelas rebeliões em 
estados do Norte do país, cujas imagens de brutalidade poderiam chocar até Dante. 
A sociedade, horrorizada, alega desconhecimento sobre essa realidade. Tal 
“desconhecimento” é, em grande medida, até conveniente. Afinal, as rebeliões são o 
ponto extremo da situação degradante que se vive nos presídios, mas que, depois 
de cessada, continua sendo vivenciada cotidianamente apenas pelos presos.  

Os problemas que envolvem a superlotação e as más condições das prisões 
em geral são notórios. Embora pouquíssimos juízes e promotores o façam, basta 
uma visita a uma unidade prisional para essa constatação. No entanto, a despeito do 
lobby oficial, já há superlotação nas unidades privatizadas, como aponta o relatório 
da Pastoral Carcerária (FILHO e HILDEBRAND, 2014). 

Vale lembrar, inclusive, que o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), 
unidade prisional de presos sentenciados em regime fechado, localizada em 
Manaus/AM, primeiro palco das rebeliões mencionadas, não obstante é gerido pela 
empresa privada Umanizzare em modelo de cogestão. (BRASIL, 2014). 
                                                 6 Ressalte-se que há discussão em curso no STF sobre a legalidade do processo legislativo que 
culminou com a referida lei, de forma que esta teve a sua eficácia suspensa preliminarmente, 
enquanto não é decidido o mérito da ação. 
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Esse presídio já havia sido vistoriado, em 2015, por uma comissão 
representando o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o qual 
apontou quadro de superlotação (1.147 presos para 450 vagas), bem como más 
condições de higiene e de estrutura (COLONIESE, DUARTE, GIVISIEZ e 
PEDROSO, 2016). 

Além disso, apesar do alto custo mensal por preso, em torno de R$3.0007 
mensais, muito superior ao custo nas unidades públicas, o relatório da Pastoral 
Carcerária também verificou que a alimentação, higiene e serviços de saúde e 
assistência de toda sorte são limitados.  

Isso decorre, dentre outros motivos, do fato de a lógica empresarial fazer com 
que se busque diminuir os custos para aumentar a margem de lucro, sem mencionar 
as inúmeras possibilidades de superfaturamento e corrupção, conforme já apurado 
pelo Ministério Público de Contas do Amazonas. 

Ademais, salta aos olhos o fato de que as empresas privadas não 
descumprem só o contrato, mas também a legislação. Ainda conforme o relatório da 
Pastoral Carcerária, há casos registrados de uso excessivo de algemas, mesmo nos 
presos de baixa “periculosidade” (sic) e em atividades rotineiras e sem risco, 
contrariando o disposto na Súmula Vinculante nº 11, editada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). Há relatos, ainda, de rotineiros casos de maus-tratos. 

 
 

4.3 - PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS 
 
 
Mas os problemas não param por aí: a precarização do trabalho dos agentes 

penitenciários também é motivo de grande preocupação, uma vez que estes deixam 
                                                 7 No tocante ao valor mensal, vale a ressalva de que foram encontrados outros dados dando conta de 
que este seria na faixa dos R$4.000 e até de R$5.000. No entanto, apesar dessas divergências, 
devidas, sobretudo, a uma falta de transparência no processo de privatização, todas as fontes 
apontam para o fato de que o custo mensal por preso no sistema privado é consideravelmente maior 
do que no público. O relatório da Pastoral Carcerária chega a dizer expressamente que a privatização 
total do sistema carcerário é impraticável do ponto de vista econômico, pois custaria aos cofres 
públicos um total aproximado de 1,8 bilhão de reais por mês (FILHO E HILDEBRAND, 2014, p. 48). 
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de ser agentes públicos concursados para serem substituídos por funcionários com 
menor remuneração e menos treinamento, gerando um quadro de alta rotatividade e 
instabilidade. 

Em verdade, o processo de privatização, especificamente em relação aos 
agentes penitenciários, teria efeito completamente inverso ao desejado, e, frise-se, 
ativamente reivindicado pela categoria. Hoje, eles lutam pelo reconhecimento 
constitucional, tal qual é dado às Polícias, e por benefícios como plano de carreira, 
conquistas essas que ensejariam um processo de valorização de uma atividade tão 
importante na gestão da segurança pública atual. 

Há que se mencionar, ainda, que a referida categoria carece até mesmo de 
uma regulamentação legal para a sua atuação, cujas imediatas providências 
mostram-se extremamente necessárias em um cenário de denúncias de maus tratos 
e até mesmo de tortura dentro do sistema prisional. 

Em última instância, a privatização torna mais frágil e incipiente o controle 
externo da atuação dos agentes penitenciários, na medida em que gera uma maior 
dificuldade até mesmo para a identificação e localização do agente em questão, 
quiçá para uma eventual responsabilização por atos cometidos. 

Vale lembrar que a prisão é um grande centro gerador de violência, não só 
para os apenados, mas para todos aqueles que têm nela seu ambiente de trabalho. 
A saúde física e psicológica dos agentes penitenciários também é atingida 
diariamente, razão pela qual o tema tratado aqui nesse tópico passa longe de ser 
uma questão de menor importância. 

 
 

4.4 - CONFLITO DE INTERESSES NA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
 
 

Além disso, sem prejuízo de todos os aspectos já elencados, cabe uma breve 
crítica quanto à possibilidade de prestação de serviços de assistência jurídica 
privada aos presos. Ora, trata-se de caso claro de conflito de interesses. 

Não se pode imaginar cabível que o preso seja assistido juridicamente por um 
advogado contratado pela empresa, inclusive e principalmente no que se refere à 
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aplicação de sanções disciplinares. 
No caso de o preso não puder ou não quiser ser assistido por advogado, a 

sua defesa, tanto durante a fase processual quanto na execução da pena, é função 
constitucionalmente reservada à Defensoria Pública, conforme preceitua o art. 134 
da Constituição Federal. 

 
  

4.5 - A OBSCURIDADE E A MANIPULAÇÃO DE DADOS 
 
 

Há que se atentar, ainda, a outro fator de grande relevância: o intenso lobby e 
o marketing envolvidos na missão de promover a privatização de presídios como 
política pública em larga escala tornam obscuros os dados que envolvem as 
primeiras experiências.  

Nas unidades prisionais de Parcerias Público-Privadas, há relatos de que os 
presos são meticulosamente escolhidos pela direção do presídio, como forma de 
manipulação dos índices de fuga, rebelião e violência no interior da unidade 
(HILDEBRAND E FILHO, 2014). 

É preciso, portanto, conter a euforia de setores da política que veem na 
privatização dos presídios apenas o seu enorme potencial lucrativo, ludibriados por 
indicativos que podem não corresponder à realidade. 

Em síntese, cabe ressaltar que todos estes problemas apontados não são 
exclusivos do Brasil, como podemos aferir a partir da leitura do seguinte trecho 
referente ao processo de privatização de presídios no Chile: 

 
Sem prejuízo, essas expectativas se viram frustradas por inúmeros problemas de implementação, em sua maioria imputáveis a uma 
estrutura contratual exposta aos interesses do setor privado. 
Entre eles, os excessivos custos, um questionável mecanismo de 
comissões arbitrárias, as falências na implementação de infraestrutura, a precariedade dos serviços prestados aos presos, a desproteção das empresas subcontratadas, a fiscalização inoperante 
e os exorbitantes custos diários por preso repassados pelo Estado. (GAJEWSKI, 2012, p.25, tradução livre do espanhol, grifos nossos).   
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 A frustração do Estado com os serviços oferecidos por empresas na gestão 
prisional atingiu até mesmo os Estados Unidos, conforme se depreende do 
memorando enviado pela subsecretária de Justiça Sally Yates, em 2016, cujo trecho 
a seguir transcrevo: 

 
“As prisões privadas cumpriram um papel importante durante um período difícil, mas o tempo mostrou que elas mal se comparam às nossas próprias instalações (estatais). Eles simplesmente não 
oferecem o mesmo nível de serviços correcionais, programas e 
recursos; eles não nos fazem economizar substancialmente em custos; e, como notado em um relatório recente do Escritório do 
Departamento de Inspeção Geral, não mantêm o mesmo nível de segurança.  
Por todas essas razões, gostaria de obter a sua ajuda no processo de reduzir e, em última instância, acabar com o uso de prisões 
privadas. Como vocês sabem, todos os contratos em vigor 
atualmente do Estado com as companhias de prisões privadas 
possuem prazo determinado e sujeitos, portanto, à renovação ou encerramento. Estou orientando que, à medida que os contratos cheguem ao fim, o Estado se negue à renová-lo ou substancialmente 
reduza seu escopo, em conformidade com a lei e com a redução geral da população carcerária no país.” (YATES, 2016, tradução livre 
do inglês, grifos nossos)  

Portanto, se até mesmo os Estados Unidos, grandes defensores e 
propulsores do modelo, estão reconhecendo seu erro e voltando atrás, por que 
deveríamos seguir apostando na privatização como solução? 
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5. PRIVATIZAÇÃO DE PRESÍDIOS COMO POLÍTICA CRIMINAL: QUANDO O 
ENCARCERAMENTO EM MASSA VIRA CLÁUSULA CONTRATUAL 
 
 

A relação entre a privatização de presídios e o encarceramento em massa já 
fora enunciada, com maestria, por Wacquant em seu livro “Punir os pobres: a nova 
gestão da miséria nos Estados Unidos”. 

Segundo este autor, teria havido uma 
 

substituição progressiva de um (semi) Estado-providência por um 
Estado carcerário e policial no seio do qual a criminalização da marginalidade e a contenção punitiva das categorias deserdadas fazem as vezes de política social. (Wacquant, 1996, p. 41)  

Nesse contexto, cabe apenas uma pequena observação quanto ao termo 
utilizado pelo autor, criminalização da marginalidade, que é mais conhecido como 
criminalização da pobreza. 

Wacquant apresenta em sua pesquisa dados que apontam um crescimento 
desenfreado de 314% do sistema penal nos Estados Unidos, em um intervalo de 
apenas duas décadas, mais precisamente entre 1970 e 1991 (ibidem, p. 29), isso 
sem mencionar outras formas de tutela penal que não a privação total de liberdade, 
como a liberdade condicional e outras formas de controle, conforme já discutido 
neste estudo. 

Segundo ele, a quadruplicação da população encarcerada não se explica pelo 
aumento da criminalidade violenta, mas sim pela extensão do recurso à prisão para 
um conjunto de crimes e delitos que, até então, não eram alcançados pelo sistema 
penal ou, pelo menos, não eram reprimidos com penas de reclusão, bem como pelo 
aumento da duração média das penas (ibidem, p. 64) 

Segue o autor elucidando que caso houvesse um plebiscito sobre a “guerra 
ao crime”, os eleitores estadunidenses provavelmente se recusariam a assumir o 
custo exorbitante dessa transformação de Estado social em Estado penal. Portanto, 
alinhada à ideologia neoliberal e de mercantilização da vida, surge a solução 
“perfeita”: o apelo ao setor privado para o gerenciamento das prisões (ibidem, p. 90). 
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 Embora o autor apresente seus estudos em relação ao caso dos Estados 
Unidos, muitos ensinamentos trazidos em seu livro podem e devem ser utilizados 
para o caso brasileiro, considerando o que já foi dito neste trabalho sobre o fato de a 
internacionalização do modelo ter partido, principalmente, de lá. 

Porém, a relação entre a privatização de presídios e o processo de 
encarceramento em massa não é meramente uma questão ideológica de 
Criminologia, mas analítica. Senão vejamos o caso brasileiro: 

A despeito das diferenças entre os modelos, já abordadas no item 2.1, 
tomemos como exemplo os contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP’s). Para 
esta análise, será utilizado em especial o contrato celebrado entre o Poder Público 
de Minas Gerais, pelo então governador Aécio Neves (PSDB), e a empresa 
Gestores Prisionais Associados - GPA, em 2009, para a construção e gestão de 
presídios no Estado. O complexo penitenciário Ribeirão das Neves, localizado na 
capital de Minas Gerais, em 2009, é considerado por entusiastas um “presídio-
modelo”. 

Vale ressaltar que os métodos de cálculo da remuneração, previstos na 
cláusula 14ª do contrato ora analisado, são de grande complexidade e, portanto, 
praticamente inacessíveis para leigos. Tal situação acarreta em uma maior 
dificuldade nos mecanismos de transparência e controle externo na execução dos 
contratos. 

No entanto, uma análise mais cuidadosa permite se aferir que embora o 
próprio Contrato preveja que parte dos valores repassados deva ser composta de 
parcelas vinculadas ao desempenho da gestão, o valor devido a título de 
contraprestação pecuniária mensal já é muito superior se comparado ao setor 
público. 

Além disso, causa grande preocupação o fato de a ocupação ser um dos 
parâmetros na equação que determina a contraprestação pecuniária à empresa 
contratada, conforme item 14.2.1 e 14.2.2 do Contrato. Vale lembrar que as 
prestações vinculadas ao desempenho e parâmetros de excelência, também 
previstas no Contrato, constituem parcelas com natureza de mero bônus. 

Cabe destacar, por sua vez, o valor total estimado do Contrato, o qual passa 
dos 02 (dois) BILHÕES de reais (12.1). Assim, verifica-se que o argumento da 
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desoneração do Estado para a privatização mostra-se completamente vazio diante 
da realidade, uma vez que o repasse dos valores à empresa contratada continua 
sendo de responsabilidade estatal, inclusive em valor bastante superior àquele 
praticado no setor público, conforme já mencionado anteriormente. 

Ademais, outras disposições contratuais que saltam aos olhos são no tocante 
ao prazo, que se afigura excessivamente longo, qual seja, de 27 (vinte e sete) anos, 
conforme cláusula 6.1 do Contrato, e ainda com possibilidade de prorrogação (6.2). 
Assim, o Estado sinaliza claramente que não pretende que a questão carcerária 
tenha sido controlada ou até mesmo revertida ao final de uma geração. Temos 
nisso, inclusive, mais uma razão para questionar a utilização da palavra crise para 
se referir a essa questão, como já visto. 

Como disse Eugenio Raúl Zaffaroni em entrevista à Fiocruz, cada país tem o 
número de presos que decide politicamente ter (2013). Assim, considerando que o 
sistema penal sempre atuará de forma residual, ou seja, nunca irá atingir a 
totalidade de crimes, ou condutas definidas como tal, o superencarceramento tem 
mais a ver com aumento da criminalização do que com aumento da criminalidade. 
 Embora os minimalismos e abolicionismos tenham seu lugar ao sol na 
academia, fora dela o reinado é do eficientismo penal. Sobre as diferenças entre tais 
correntes, Vera Regina Pereira de Andrade elucida: 
 

Enquanto abolicionismos e minimalismos instauram (apesar de suas 
diferenças internas) um eixo de descontinuidade a partir de uma leitura da crise como crise estrutural de legitimidade ou 
deslegitimação, discordando, entretanto, quanto à possibilidade de relegitimação, o eficientismo instaura um eixo de continuidade a partir de uma leitura da crise como crise conjuntural de eficiência 
(ANDRADE, 2012, p. 287)  

 Assim, considerando que a “crise” do sistema penal é uma constatação óbvia, 
resultante da simples observação de dados empíricos, o eficientismo penal não se 
ocupa de negá-la. Portanto, o ponto em comum entre essas correntes é justamente 
a suposta crise, embora o eficientismo a atribua a uma ineficiência conjuntural e, 
portanto, sanável. Para essa corrente, o reformismo do sistema não passa pela sua 
contenção, mas, ao contrário, pela sua máxima expansão, quantitativa e qualitativa. 
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É formulada, portanto, pelo paradoxo foucaultiano, no qual a crise do sistema leva à 
sua reestruturação, relegitimação e expansão, tal qual ocorre com as crises cíclicas 
do capitalismo (FOUCAULT, 2012). 
 Para a política de “Lei e Ordem”, apoiada em um ideal periculosista de defesa 
da ordem social, tendo como marco a “teoria das janelas quebradas”8, implementada 
em Nova York, nos anos 80, como uma política de tolerância zero ao crime, não há 
limites para a repressão, enquanto o objetivo oficial do “combate à criminalidade” 
não seja alcançado. E nunca será, pois, como visto, o sistema penal opera por uma 
eficácia invertida, ou seja, não cumpre o que declara porque não deseja cumprir 
(ANDRADE, 2012). 
 Estão lançadas as bases para o gigantismo do sistema penal, o qual, apesar 
dos hercúleos esforços de todos que atuam na política de redução de danos, segue 
em pleno vapor, validado pelas agências policiais, legislativas e judiciais e 
alimentados pela cultura do medo e da vingança, irresponsavelmente ventilada pela 
grande mídia.  
 O eficientismo penal, portanto, clama por mais leis penais, mais Polícia, mais 
vagas nas prisões, processos penais mais céleres, mais prisões preventivas, tudo 
em nome da eficiência e da “manutenção”9 da ordem e da paz pública. É válido 
ressaltar ainda o papel das redes sociais e da mídia tradicional, que servem para 
catalisar essa sanha punitiva a níveis assustadores.  
 Desta feita, pode-se perceber que a política criminal atual está imbuída dos 
valores pregados por essa corrente, a qual se ocupa de avaliar o sistema penal 
através de cálculos e parâmetros de ordem financeira e administrativa. Como 
exemplo, pode-se citar novamente o texto final da CPI do Sistema Carcerário, 
lançado em Agosto de 2015, no qual as palavras que surgem com mais frequência 
                                                 8A teoria das janelas quebradas (broken windows theory) foi desenvolvida por James Wilson e 
George Kelling, travando uma relação sequencial entre desordem e crime. Dessa forma, quaisquer 
“desvios”, como jogar lixo no chão, beber em público ou até mesmo modos de vida ligados à 
vadiagem ou à prostituição deveriam ser reprimidos, pois poderiam levar a crimes maiores.  9 O termo encontra-se entre aspas, pois a manutenção de algo pressupõe que este seja o estado 
anterior. Contudo, a ordem e a paz públicas não podem jamais ser consideradas como presentes nas 
sociedades atuais, sendo um conceito construído e vazio de significado, utilizado como 
fundamentação genérica para decisões políticas e judiciais de cunho autoritário e antidemocrático.  
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são eficiência e produtividade, apostando no falacioso argumento da redução de 
gastos públicos e no apontamento de índices, tabelas e gráficos dos mais variados.  

Não se pode avaliar a viabilidade de implantação de Parcerias Público-
Privadas nos presídios única e exclusivamente em função de variáveis econômicas, 
como a comparação de valores mensais por preso e outros indicadores 
quantitativos. Deve haver amplas discussões também nos planos filosófico, ético, 
moral e criminológico.  
 O eficientismo é o modelo de controle penal por excelência da ideologia 
neoliberal, sendo o seu braço direito, forte e implacável, garantindo a sua 
manutenção e prosperidade. Nesse sentido, a maximização do Estado penal é 
consequência da minimização do Estado social (WACQUANT, 2013 e ANDRADE, 
2012, p. 290), o qual, através da marginalização primária, produtora de 
desigualdades, desemboca, em última instância, na prisão como forma de controle 
social.   
 Portanto, a reflexão que se propõe é a de entender a política de privatização 
dos presídios em curso como a última etapa de uma política criminal pautada pelo 
eficientismo penal. O sucateamento das prisões é, nesse contexto, um processo 
deliberado e arquitetado. Assim, o não fazer, a abstenção do Estado no setor 
prisional é, paradoxalmente, parte do programa. 
 Dessa forma, o ciclo para a construção de uma indústria do controle do crime, 
no Brasil, se encerra mediante a transferência da responsabilidade do sistema 
prisional para o setor privado, dentro do contexto de uma economia neoliberal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apostar na privatização dos presídios como solução para o sistema carcerário 
é historicamente comprovado como um equívoco. Nos países em que já houve essa 
experiência, a tendência é justamente a contrária. O número de encarcerados 
continuou subindo vertiginosamente, principalmente em razão do intenso lobby 
realizado pelas empresas de segurança envolvidas, pedindo penas mais duras e o 
aumento da repressão ao crime.  
 Sendo a superlotação um problema emergencial, não pode haver a pretensão 
de saná-lo com uma medida que, embora paliativa em termos de eficácia, é de longo 
prazo em termos de duração do contrato. Os contratos de parceria público-privadas 
no setor prisional têm duração média de 25 a 30 anos. Assim, há uma clara 
inadequação entre o problema e a resposta.  
 É preciso pensar, portanto, em soluções concretas e viáveis para a crise do 
sistema prisional. Constatada a falência do sistema, deve ser enxergada também a 
falência do punitivismo como ideologia dominante, abrindo espaço para formas 
alternativas de resolução de conflitos. 
 Assim, tomando como referencial o minimalismo como meio e o abolicionismo 
como fim (ANDRADE, 2012, p. 265), deve-se apostar em um sistema penal que 
fortaleça e incentive a aplicação da Justiça Restaurativa, das penas alternativas e 
outras formas de desencarceramento, dentro de uma perspectiva de política de 
redução de danos. Nesse contexto, é urgente a interrupção da atual política de 
repressão às drogas, em cujo nome se promove um verdadeiro genocídio dejovens 
negros e pobres das periferias.  
 Ademais, o Brasil conta, hoje, com uma assustadora porcentagem de 40% de 
presos provisórios, ou seja, aqueles sem uma condenação penal irrecorrível, em 
uma clara afronta ao princípio constitucional de presunção da inocência. Embora as 
hipóteses de prisão preventiva estejam previstas em lei, o seu uso indiscriminado, 
recorrendo a fundamentos de cunho genérico, como manutenção da paz e ordem 
pública, agrava ainda mais a situação de superlotação dos presídios.  

Nesse sentido, cabe apontar ainda a implementação das audiências de 
custódia no Rio de Janeiro, que tem o condão de restringir o uso indiscriminado da 
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prisão preventiva, antes baseadas em análises processuais frias e fundamentadas 
de maneira genérica.  
 Abolicionismos, minimalismos, eficientismo. O único ponto comum entre os 
defensores de todas essas correntes é a óbvia constatação de que a criminalidade -
 sempre vale dizer, construída seletivamente - não diminui, de que o sistema penal 
não funciona. A angustiante sensação de "enxugar gelo" é comum a todos, tanto aos 
que atuam no front da redução de danos,  na militância e como operadores do 
Direito,  quanto os que orquestram e manuseiam,  direta ou indiretamente, essa 
política repressiva.  
 O que as diferencia são, obviamente, as soluções propostas. Enquanto o 
eficientismo penal da Lei e Ordem parece querer um resultado diferente sempre 
fazendo exatamente a mesma coisa, os minimalismos e abolicionismos acenam no 
horizonte com propostas diferentes, mas sem espaço em uma sociedade alimentada 
por programas policialescos que vendem o medo e a vingança como política 
criminal. Há, portanto, uma concorrência desleal entre “a totalizadora colonização do 
eficientismo e a aversão ao abolicionismo, mediados pelo pretenso equilíbrio 
prudente de minimalismos de híbrida identidade” (ANDRADE, 2012, p. 298).  

Em tempos de bancada da bala e de jornalismo policial, é uma tarefa inglória 
falar de minimalismos e abolicionismos, mas é justamente a tensão diária, a 
resistência cultural e simbólica, que são capazes de causar pequenas rupturas 
nesse aparato tão consolidado e pulverizado pelas instituições policiais, judiciais e, 
principalmente, midiáticas. 
 O caminho de desconstrução do ideário punitivo que paira sobre nossas 
cabeças é longo e árduo, sendo certo de que mudanças de ordem pragmática e 
política, isoladamente, não são suficientes. É preciso redefinir conceitos, abandonar 
velhas certezas e só assim abrir espaço para novas práticas. 
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