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RESUMO 

 

A crise carcerária é fenômeno que aflige todo o globo, apresentando-se como uma mazela de 

difícil solução. É nesse contexto que é apresentada proposta tendente à privatização dos 

presídios brasileiros, seguindo ensaios estrangeiros nessa seara. Sua implementação, no 

entanto, não é simples, esbarrando em aspectos éticos, políticos, criminológicos, legais e 

constitucionais, apesar de já haver exemplos concretos de prisões privatizadas no Brasil. 

Seguindo exame minucioso das teses expostas, o presente estudo busca demonstrar inexistir 

possibilidade de privatização do sistema prisional brasileiro, admitindo-se, porém, a 

terceirização de alguns serviços, desde que cumpridas certas condições. A conclusão é 

extraída a partir dos argumentos apresentados pela doutrina privatista e também pela doutrina 

publicista, bem como dos dados sobre experiências já existentes. 

 

Palavras-chave: Execução penal. Direito penitenciário. Crise carcerária. Privatização de 

presídios. Criminologia. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The prison crisis is a phenomenon that afflicts the entire globe, presenting itself as an illness 

difficult to treat. It is in this context that appears proposal aiming the privatization of 

Brazilian prisons, following samples in this foreign matter. Its implementation, however, is 

not simple, bumping into ethical, political, criminological, legal and constitutional issues, 

despite already having concrete examples of privatized prisons in Brazil. Upon scrutiny of 

theses exposed, this study seeks to demonstrate that there is no possibility of privatization of 

the Brazilian prison system, but admits the outsourcing of some services, on complying with 

certain conditions. The conclusion relies on the arguments presented by the privatist doctrine 

and also by the publicist doctrine, as well as data about existing experiences. 

 

Keywords: Criminal enforcement. Correctional law. Prison crisis. Privatization of prisons. 

Criminology.



 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 05 

2. CRISE CARCERÁRIA .................................................................................................... 07 

3. HISTÓRIA DAS PRISÕES PRIVADAS ......................................................................... 20 

3.1 Introdução .................................................................................................................. 20 

3.2 Experiência estadunidense .......................................................................................... 22 

3.3 Experiência francesa ................................................................................................... 27 

3.4 Experiência brasileira ................................................................................................. 29 

4. PONTOS RELEVANTES PARA O DEBATE ................................................................. 36 

4.1 Questões éticas e políticas ........................................................................................... 36 

4.2 Questões científicas e criminológicas .......................................................................... 43 

4.3 Questões jurídicas ....................................................................................................... 46 

4.4 Considerações gerais................................................................................................... 52 

5. REFERENCIAL COMUNITÁRIO .................................................................................. 54 

6. CONCLUSÃO ................................................................................................................. 59 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É pública e notória a situação atual das penitenciárias brasileiras. As seguidas 

administrações federal e estaduais se mostram, a cada dia, mais inaptos a resolver a 

inaceitável crise carcerária na qual o país está inserido. Todavia, é incorreto afirmar que esse é 

um fenômeno particular do Brasil, uma vez que se trata de problema de dimensões globais, o 

qual todos os países, em maior ou menor grau, experimentam. 

Diante do caos, transbordam teorias que se oferecem como panaceia de todos os males 

e o presente trabalho procura investigar a proposta que talvez tenha ganhado mais espaço nos 

últimos anos, colecionando adeptos e críticos: a privatização dos presídios. 

Esse ideal privatizador alcançou o Brasil ao fim da década de 1990 e logo se iniciou 

uma “batalha” entre os dois polos de discussão. Grandes nomes, como Edmundo Oliveira, ex-

presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), e Luiz Flávio 

Borges D’Urso, ex-presidente da Academia Brasileira de Direito Criminal (ABDCRIM), 

defendem tese da privatização como antídoto à doença que afeta o sistema carcerário 

brasileiro. Na outra ponta, atacam a novel doutrina o pós-doutor Juarez Cirino dos Santos, 

pioneiro da criminologia crítica no país, e Raúl Cervini, secretário-geral para a América 

Latina e vice-presidente do Conselho Consultivo do International Center of Economic Penal 

Studies (ICEP). 

À revelia da discussão sobre a possibilidade e a conveniência de se adotar a 

privatização de presídios públicos, alguns estados da Federação iniciaram seus próprios 

programas privatizadores. Entre eles, incluem-se Paraná, Ceará, Bahia, Santa Catarina, 

Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais e Pernambuco. Assim, além dos argumentos 

teóricos, foram analisados os dados referentes às experiências ocorridas. 

Dessa maneira, o trabalho foi dividido em seis capítulos, sendo esta própria introdução 

o primeiro deles. O segundo capítulo traça, de forma concisa, um panorama da crise carcerária 

vivida pelo Brasil e por outros países no mundo, tomando por base o noticiário nacional e 

internacional, além de relatórios e outros documentos editados por órgãos governamentais e 

independentes, procurando tangenciar os principais temas, como as causas, as consequências 

e as sugestões de solução. 

O terceiro capítulo já trata diretamente da privatização de presídios, delineando a 

evolução histórica dos modelos desenvolvidos nos Estados Unidos da América, na França e 

no Brasil. Tais sociedades não foram escolhidas ao acaso. Os Estados Unidos são o berço da 
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proposta privatizadora, enquanto a França foi o primeiro país a construir modelo diverso do já 

existente, passando a servir de exemplo a outras nações, e o Brasil é o foco do trabalho, o 

palco de intensos debates sobre o tema. 

O quarto capítulo procura destacar os principais pontos do debate, apresentando os 

argumentos mais relevantes a favor e contra a privatização das penitenciárias. Para tanto, 

dividiu-se o capítulo entre questões de ordem ética e política, de ordem científica e 

criminológica, e de ordem jurídica. Ao final, incluiu-se um subtítulo com considerações gerais 

sobre os pontos tratados. 

O capítulo de número cinco expõe o modelo de referencial comunitário, revelando seu 

histórico, suas premissas teóricas e exemplos adotados por algumas sociedades, terminando 

por distingui-lo do modelo privatizador. 

O derradeiro capítulo sexto indaga sobre o cabimento ou não da transposição de algum 

dos padrões existentes para o contexto brasileiro ou sobre a possibilidade de criação de um 

novo exemplo de privatização pioneiro, adentrando, inclusive, na seara do Direito 

Administrativo, ao trazer a lume os tipos contratuais que concretizariam tal privatização, em 

maior ou menor escala. 
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2. CRISE CARCERÁRIA 

 

Não é novidade que o Brasil enfrenta verdadeira crise carcerária, como noticiam os 

meios de comunicação e como denunciam os órgãos nacionais e internacionais de defesa dos 

direitos humanos1. Ofensas aos direitos dos presos ocorrem tanto por conta de déficits na 

infraestrutura dos presídios, como também pelas práticas abusivas dos agentes responsáveis 

pela execução penal. 

Além de ser um ultraje por si só, o tratamento desumano que os presos recebem do 

aparato estatal ainda contribui para o aumento da violência extramuros, elevando os índices 

de reincidência de egressos (ou fugitivos) não recuperados ou reintegrados, mas revoltados 

com o Estado e com a sociedade. 

Os internos, diante da falta de presença estatal garantindo sua ressocialização 

progressiva, passam a conviver sob a “Lei da Selva”, obedecendo códigos de conduta 

próprios, em que não impera o Estado de Direito. Trata-se de uma comunidade praticamente 

apartada do restante da sociedade brasileira. Essas pessoas, quando se desvinculam do sistema 

penitenciário, muitas vezes já não são mais capazes de conviver segundo as normas externas, 

de maneira que retornam, cedo ou tarde, ao cárcere. Tem-se, assim, um processo de 

vitimização institucional, que, segundo Alberto da Costa Ribeiro Peixoto, consiste na negação 

de direitos e interesses legítimos de indivíduos dominados perpetrada pelo Estado, dominante, 

valendo-se de sua soberania (2012, p. 62, n.r. 174) 

Acerca da falta de infraestrutura das penitenciárias brasileiras, os problemas são 

infindos. Não há prisões o suficiente para a quantidade crescente de presos no Brasil, já que 

os números ultrapassam os quinhentos mil internos, a quarta maior população carcerária do 

mundo, de acordo com o Segundo Relatório Nacional do Estado Brasileiro apresentado no 

Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações 

Unidas, em 20122. 

Com isso, as prisões estão superlotadas, o que acarreta diversos problemas para a 

                                            

1 “Anistia Internacional denuncia tortura nas prisões brasileiras”, notícia publicada no sítio eletrônico do 
periódico Diário do Grande ABC, em 28 de maio de 2002. Disponível em: 
<http://www.dgabc.com.br/News/90000284303/anistia-internacional-denuncia-tortura-nas-prisoes-
brasileiras.aspx?ref=history>. Acesso em: 24/fev/2013. 

2 Item 97, p. 16. Íntegra do documento disponível em: <http://www.sedh.gov.br/cooperacao/revisao-periodica-
universal/Relatorio%20Nacional_RPU_Brasil_port_VERSaO_FINAL.pdf>. Acesso em: 21/fev/2013. 
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saúde dos presos e dificulta o provimento dos meios materiais necessários a que se viva 

dignamente. Segundo notícia publicada no sítio eletrônico do jornal Folha de São Paulo, em 

20 de maio de 2012, “uma a cada três prisões abriga ao menos o dobro do ideal [de 

detentos]. O déficit total é de 80 mil vagas”3. 

Ademais, a superlotação é tamanha que outros prédios passam a ser utilizados com o 

fim de abrigar presos, sem que tenham instalações adequadas para tanto. A carceragem da 

Polinter em Neves, bairro de São Gonçalo, município fluminense, abrigava, em 2010, mais de 

setenta presos em celas de 18m², e a temperatura atingia os 56°C4, quando a Lei de Execuções 

Penais (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984) demanda um mínimo de 6m² por preso e 

aeração, insolação e condicionamento térmico adequados5. 

Segundo a primorosa dissertação de pós-graduação em psicologia de Bruno Giovanni 

de Paula Pereira Rossotti (2011, p. 20) – Seguros na delegacia: As subjetividades 

encarceradas –, órgãos nacionais e internacionais, como o Grupo Tortura Nunca Mais, a 

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(ALERJ) e a ONG Justiça Global, dentre outros, moveram denúncia à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, relatando as condições desumanas das carceragens 

fluminenses. Tal denúncia exerceu tamanha pressão política que o Governo do Estado, à 

época, determinou o fechamento de diversas unidades prisionais (ROSSOTTI, 2011, p. 21). 

Além do calor extremo, a amontoação de pessoas em local despreparado favorece a 

propagação de doenças infectocontagiosas, patologias ortopédicas decorrentes do 

posicionamento dos presos, mormente durante o repouso, altercações entre os encarcerados, 

condições impróprias de limpeza e higiene, entre outros problemas. 

Aliás, a falta de higiene é um dos males estruturais mais relevantes, pois evidencia um 

tratamento “coisificado” dos presos, que não possuem mais humanidade que lhes confira 

                                            

3 “Superlotadas, prisões têm entrada recorde de detentos”. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/44005-superlotadas-prisoes-tem-entrada-recorde-de-
detentos.shtml>. Acesso em: 21/fev/2013. 

4 “‘Masmorra medieval’: carceragem da Polinter registra 56,7 graus”, notícia publicada no sítio eletrônico do 
jornal O Globo, em 11 de fevereiro de 2010. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/masmorra-medieval-
carceragem-da-polinter-registra-567-graus-3054340>. Acesso em: 21/fev/2013. 

5 Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela concorrência dos 
fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 
6,00m² (seis metros quadrados). 
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dignidade sequer. Presídios brasileiros são lugares nefastos, que acumulam todo tipo de 

sujeira, insetos e micróbios. 

Como noticiou o portal de notícias G1, em 23 de janeiro de 2013, um levantamento de 

dados apontou que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo gastou, durante 

todo o ano de 2012, R$3,84 (três reais e oitenta e quatro centavos) com cada detenta da 

Penitenciária Feminina de Colina, que se viram obrigadas a utilizar miolos de pão em lugar de 

absorventes íntimos6. 

Ao lado das deficiências estruturais, está o tratamento que é despendido aos presos. Os 

atores da execução penal, especialmente os agentes penitenciários, são, em geral, profissionais 

mal pagos e despreparados para lidar com os detentos. Comumente, têm as mesmas 

características da maioria dos presos que devem vigiar: são moradores de bairros pobres, têm 

baixa escolaridade e convivem com dificuldades financeiras. 

Não há treinamento que os prepare adequadamente para o tratamento com pessoas, 

ainda mais pessoas tão peculiares como os apenados. Não há preparo para atuar, nem 

preventiva nem repressivamente, em situações de risco, como levantes e rebeliões. Não há 

formação, sequer básica, em direitos humanos. 

O resultado dessa combinação estampa as primeiras folhas de jornais pelo país. No 

Presídio Regional de Joinville, em Santa Catarina, por exemplo, houve denúncia, confirmada 

pela divulgação de um vídeo, de que presos foram torturados: nus e enfileirados, receberam 

jatos de spray de pimenta, bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha7. 

Já no Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha, no Espírito Santo, cinquenta e dois 

presos foram obrigados a se sentar nus no cimento aquecido pelo sol até que sofressem 

queimaduras graves8. O caso fez zerar o “torturômetro” do Tribunal de Justiça do Espírito 

                                            

6 “Presas em Colina, SP, usam miolo de pão como absorvente, diz Defensoria”, notícia publicada pelo portal de 
notícias G1, em 23 de janeiro de 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-
franca/noticia/2013/01/presas-em-colina-sp-usam-miolo-de-pao-como-absorvente-diz-defensoria.html>. Acesso 
em: 22/fev/2013. 

7 “Vídeo denuncia maus-tratos contra detentos em presídio de Joinville”, notícia publicada no portal de notícias 
G1, em 02 de fevereiro de 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/02/video-
denuncia-maus-tratos-contra-detentos-em-presidio-de-joinville.html>. Acesso em: 22/fev/2013. 

8 “Presos no ES foram obrigados a sentar em cimento quente, diz denúncia”, notícia publicada sítio eletrônico do 
jornal Folha de São Paulo, em 12 de janeiro de 2013. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1214077-presos-no-es-foram-obrigados-a-sentar-em-cimento-quente-diz-
denuncia.shtml>. Acesso em: 22/fev/2013. 
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Santo, um instrumento utilizado pelo Poder Judiciário estadual para o controle e publicização 

de denúncias relativas a tortura. 

Essas práticas não se atêm apenas aos internos, segundo noticiou a Empresa Brasil de 

Comunicação, gestora do canal TV Brasil, em noticiário de 22 de outubro de 2012. A revista 

íntima de visitantes mulheres é procedimento comum e obrigatório em presídios paulistas. 

Para visitarem maridos, filhos, pais, as visitantes são obrigadas a se despir, agachar-se de 

frente e de costas, abrir os genitais com os dedos e exibir para as agentes penitenciárias9. 

Ainda sobre a prática de tortura em penitenciárias brasileiras, relatório do Mecanismo 

de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU10 assim dispôs: 

 

Em 2010, relatório da Pastoral Carcerária reportou a ocorrência de 211 
denúncias de tortura recebidas pela entidade entre 1997 e 2009. No mesmo 
ano, o Disque Direitos Humanos (Disque 100), recebeu 398 denúncias de 
tortura nos primeiros 10 meses do ano. Mesmo que não reflitam um retrato 
preciso da tortura no Brasil, esses dados complementam as conclusões da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, estabelecida 
em 2008, que verificou que a prática de tortura física e psicológica se faz 
presente em diversas unidades prisionais. 

 

É exemplar, no meio jurídico, o caso do Presídio Urso Branco, em Porto Velho, capital 

de Rondônia, em que a interferência de organismos internacionais foi necessária e, ainda 

assim, o caso se desenrolou por nove anos. Entre 2002 e 2011, a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos emitiu dez resoluções determinando a adoção de medidas cautelares pelo 

Estado Brasileiro para garantir o respeito aos direitos humanos dos presidiários, 

principalmente à vida e à integridade física. Nesse período, em diversas ocasiões, dezenas de 

detentos foram torturados e mortos e tantos outros feridos por outros presos e por agentes 

penitenciários, além de terem sido deflagradas inúmeras rebeliões. Roberta dos Santos Ferraz 

exemplifica um dos incidentes mais repugnantes (2013, p. 06): 

 

                                            

9 “Revista íntima de mulheres em penitenciárias”, notícia exibida em 22 de outubro de 2012 pela TV Brasil, 
gerida pela Empresa Brasil de Comunicação.. Disponível em: 
<http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/galeria/videos/2012/10/revista-intima-de-mulheres-em-penitenciarias>. 
Acesso em: 22/fev/2013. 

10 Segundo Relatório Nacional do Estado Brasileiro, item 104, p. 17. Íntegra 
do documento disponível em: <h t tp:/ /www.sedh .gov.br /cooperacao/revisao -per iodica -
un iver sal /Rela tor io%20Naci onal_RPU_Brasi l_por t_VERSaO_FINAL.pdf >. Acesso em: 
22/fev/2013. 
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Após a determinação das medidas provisórias pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, houve mais um homicídio no dia 23 de junho de 2002. 
Em seguida, 308 presos foram colocados nus durante quatro dias no pátio da 
penitenciária sem comida, recebendo água esporadicamente, expostos ao sol 
forte durante todo o tempo e sendo obrigados a fazer suas necessidades 
fisiológicas no próprio pátio, tudo isso a título de castigo. Além disso, os 
pertences pessoais dos apenados foram retirados das celas e jogados num 
local chamado “igreja”. 

 

Depois de nove anos de fiscalização, relatórios, audiências públicas e providências, as 

medidas cautelares foram finalmente suspensas pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos em resolução datada de 25 de agosto de 2011 (FERRAZ, 2013, p. 14). 

A crise se mostra por ainda mais uma vertente, relativa à ociosidade dos detentos, 

embora a Lei de Execuções Penais possua diversos dispositivos tratando do trabalho, como 

um direito e um dever do apenado. O art. 28, por exemplo, preceitua que o trabalho é 

condição de dignidade humana11, ao passo que o inciso II do art. 41 versa que o trabalho é 

direito do preso12. O art. 126, por sua vez, concede o desconto (remição) de um dia de pena a 

cada três dias trabalhados13. 

É importante ressaltar que, além da formalidade dos preceitos legais, o trabalho é 

essencial ao preso mais ainda do que ao indivíduo livre. O trabalho dignifica, (re)educa, 

remunera, abre caminhos que pareciam antes fechados àquele cidadão. 

Privar o preso do trabalho, relegando-o ao ócio, não só contraria o texto legal, como 

também permite que ele passe a integrar a máquina de retroalimentação dos presídios, em que 

o indivíduo que entra não consegue mais se desvencilhar do sistema. O detento resta 

estigmatizado como “inimigo” pela sociedade e passa a também se enxergar dessa forma, 

permanecendo em conflito constante com a lei e com o aparelho estatal, sem perspectiva de 

buscar uma forma de reinserção, uma alternativa à vida criminosa. 

Diante desse quadro funesto, em 13 de novembro de 2012, o então e ainda Ministro da 

Justiça brasileiro, José Eduardo Cardozo, disse que “se fosse para cumprir muitos anos em 

                                            

11 Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade 
educativa e produtiva. 

12 Art. 41 - Constituem direitos do preso: II - atribuição de trabalho e sua remuneração. 

13 Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por 
estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
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uma prisão nossa, eu preferiria morrer”, e completou chamando os presídios brasileiros de 

“medievais”14. 

Apesar de impactante, esse quadro de horror não é novidade para ninguém, nem 

passou a frequentar espaço na mídia ou nos debates políticos recentemente. Na década de 

1970, foi instalada comissão parlamentar de inquérito (CPI) pelo Congresso Nacional, com o 

objetivo de investigar a situação prisional no país. Tal CPI teve relatório aprovado pela 

Resolução nº 70, de 1976, da Câmara dos Deputados, publicada no Diário do Congresso 

Nacional, Suplemento ao nº 61, de 04 de junho de 197615, que, naquela época, já dispunha: 

 

Grande parte da população carcerária está confinada em cadeias públicas, 
presídios, casas de detenção e estabelecimentos análogos, onde prisioneiros 
de alta periculosidade convivem em celas superlotadas com criminosos 
ocasionais, de escassa ou nenhuma periculosidade e pacientes de imposição 
penal prévia (presos provisórios ou aguardando julgamento), para quem é 
um mito, no caso, a presunção de inocência. Nestes ambientes de estufa a 
ociosidade é a regra; a intimidade, inevitável e profunda. A deterioração do 
caráter resultante da influência corruptora da subcultura criminosa, o hábito 
da ociosidade, a alienação mental, a perda paulatina da aptidão para o 
trabalho, o comprometimento da saúde, são consequências desse tipo de 
confinamento promíscuo, já definido alhures como ‘sementeiras de 
reincidências’, dados os seus efeitos criminógenos. [...]. 
Torna-se mister, porém, em qualquer dos casos, a adoção da cela individual 
como princípio impostergável. [...]. 
Impõe-se a criação da Escola Penitenciária Nacional, dedicada à formação 
profissional de diretores e funcionários e ao direcionamento e sistematização 
de pesquisas no campo da execução da pena, particularmente voltadas para o 
desenvolvimento da pedagogia penitenciária. [...]. 
Dever-se-á organizar o trabalho penitenciário de forma tão aproximada 
quanto possível do trabalho na sociedade, assim como se deve admitir, 
observado o grau de recuperação e os interesses da segurança e da ordem 
pública, o trabalho fora do estabelecimento nos estágios finais da execução 
da pena. 

 

O referido documento serviu de base para a promulgação, em 1984, tanto da Lei de 

Execuções Penais, quanto da lei que instituiu a nova Parte Geral do Código Penal (Lei nº 

                                            

14 “José Eduardo Cardozo diz que prefere a morte a cumprir pena no sistema brasileiro”, notícia publicada no 
portal de notícias R7, em 13 de novembro de 2012. Disponível em: <http://www.hojeemdia.com.br/noticias/jose-
eduardo-cardozo-diz-que-prefere-a-morte-a-cumprir-pena-no-sistema-brasileiro-1.56473>. Acesso em: 
22/fev/2013. 

15 Suplemento ao Diário do Congresso Nacional nº 61, p. 03 e 09, publicado em 04 de junho de 1976, e 
disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD04JUN1976SUP.pdf >. Acesso em: 
22/fev/2013. 
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7.209, de 11 de julho de 1984). Ambas visavam a estabelecer parâmetros legais em 

consonância com a vanguarda do Direito Penal para combater a realidade carcerária brasileira. 

Além de não serem recentes, as condições extremadas dos cárceres não estão adstritas 

ao Brasil, mas são fenômeno mundial, bem como a falência da pena privativa de liberdade 

como um todo. Segundo Manfred Nowak, relator especial da ONU sobre tortura e outras 

penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a comunidade internacional vive uma 

verdadeira “crise penitenciária mundial”16. 

Organizações não-governamentais internacionais, como a Human Rights Watch 

(Observatório dos Direitos Humanos) e a Penal Reform International (Reforma Penal 

Internacional) denunciam rotineiramente as mazelas encontradas nas penitenciárias ao redor 

do mundo. 

No caso brasileiro, especificamente, além das ONGs17, muitos estudiosos alertam para 

os problemas e para as causas da atual condição dos presídios. Dentre eles, Cezar Roberto 

Bitencourt18 (2004 apud NUNES, 2012, p. 314) indica que as maiores deficiências do sistema 

penitenciário são, em ordem: a) déficit orçamentário; b) desqualificação do pessoal técnico; c) 

ociosidade; d) superpopulação; e) deficiência da alimentação; f) precariedade das instalações; 

e g) rebeliões. 

Já René Ariel Dotti (2003, p. 421-426) aponta como as principais causas dessa crise: 

a) ausência de uma política criminal definida em nível nacional; b) inflação legislativa; c) 

ausência de quórum especial para edição de normas penais incriminadoras; d) falência das 

estruturas de apoio; e) drama dos servidores públicos; e f) carência de estabelecimentos 

penais. 

Segundo o autor, a falta de uma liderança intelectual no Ministério da Justiça e o 

                                            

16 “A Global Crisis of Detention”, notícia publicada no página da Global Issues, em 30 de outubro de 2010. 
Disponível, em inglês, em: <http://www.globalissues.org/news/2010/10/30/7489>. E “UN warning on AIDS in 
prisons”, notícia publicada no sítio eletrônico do jornal Seattle Times, em 23 de julho de 2010. Disponível, em 
inglês, em: <http://seattletimes.com/html/nationworld/2012427346_apeuaustriaaidsconference.html>. Acesso 
em: 23/fev/2013. 

17 Relatórios universais periódicos sobre o Brasil elaborados pela Human Rights Watch, publicados em 07 de 
abril de 2008 e em 05 de janeiro de 2012, e entregues ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Disponíveis, 
em inglês, em <http://www.hrw.org/news/2008/04/06/universal-periodic-review-brazil> e 
<http://www.hrw.org/news/2012/01/05/universal-periodic-review-brazil>. Acesso em: 24/fev/2013. 

18 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 231. 
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permanente boicote ao trabalho do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

desembocam na ausência de política criminal nacionalmente definida, obrigando os estados a 

aplicarem políticas de segurança pública e de execução penal divergentes entre si, o que 

dificulta a troca de informações e a ajuda mútua. 

Alie-se isso à quantidade estrondosa de legislação existente tratando de matéria penal, 

motivada principalmente pela panfletagem político-ideológica e religiosa, que acirra 

preconceitos e formas de intolerância, atendendo a um clamor da mídia sensacionalista. O 

resultado é a não observância do princípio constitucional da presunção de inocência e a 

aplicação de uma efetiva responsabilização penal objetiva. 

Ademais, Dotti critica a não utilização da lei delegada, ao contrário do que fazem 

Itália e Portugal, o que permitiria que o Poder Executivo encarregasse comissões de 

especialistas para formular as leis penais, atribuindo tal fato à vaidade do legislador e à não 

confiabilidade do próprio governo. Sugere, então, que haja reforma constitucional no sentido 

de exigir lei complementar para a edição de normas penais incriminadoras, dificultando a 

proliferação de leis nesse sentido. 

O professor não economiza, ainda, críticas às delegacias policiais, aos juízos e 

tribunais criminais, aos estabelecimentos prisionais e às instituições penais como um todo, 

pregando verdadeira falência dessas estruturas, abandonadas por conta de improbidade 

administrativa, de insensibilidade gerencial, de indiferença humana e de hostilidade 

burocrática. 

Outrossim, os servidores públicos que trabalham nessas instituições vivem, na visão 

do criminalista, verdadeiro drama, atribuído à má remuneração, à ausência de equipamentos 

adequados, à falta de investimento em pesquisa e à inexistência ou deficiência dos programas 

de estágio. Tudo isso aliado à carência de estabelecimentos prisionais e à precariedade dos já 

existentes. 

Acrescente-se às denúncias de Dotti a visão de Maria Thereza Rocha de Assis Moura 

(1999), ministra do Superior Tribunal de Justiça e professora da Universidade de São Paulo 

(USP), no sentido de ser necessário, também, o respeito ao princípio da intervenção mínima 

do Direito Penal, “evitando-se o encarceramento inútil, o que, com certeza, colaborará para 

que a prisão seja local bem diferente do que é hoje, isto é, mero depósito de pessoas”. 

De maneira geral, a superlotação carcerária tem sido tratada como a principal chaga da 

crise penitenciária mundial, pois, além de um problema em si, ela é a causa de tantos outros 

(MILLER, 2010, p. 18), relacionados com saúde, higiene, alimentação, vestuário e rebeliões, 
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por exemplo. Luiz Flávio Borges D’Urso prega que, “evitando-se a superlotação, 

automaticamente, evitam-se as muitas desgraças propiciadas por ela, propiciando, inclusive, 

uma adequada vigilância dos presos” (1999, p. 73). 

O aumento dos gastos com saúde é uma realidade contemporânea e isso não é 

diferente no âmbito prisional. A superlotação carcerária agrava essa situação, com 

disseminação de doenças contagiosas e o envelhecimento da população presa. David Miller 

alerta que essa parcela de internos (os idosos) sofre dois problemas: doenças típicas do 

envelhecimento e vitimização pelos presos mais jovens (2010, p. 12). Segundo relatório 

publicado, em 2008, pela The Pew Charitable Trusts, com o sugestivo nome de One in 100: 

Behind bars in America  (“Um a cada 100: Atrás das grades nos Estados Unidos”, traduzido 

livremente do inglês) os presos idosos geram gastos dupla ou triplamente maiores do que os 

presos jovens19. 

Ao longo do século XX, principalmente, quando a economia capitalista atingiu seu 

auge, com grandes concentrações de renda e acirramento das desigualdades entre as classes 

sociais, ocorreu um movimento de endurecimento das políticas criminais de maneira mais ou 

menos homogênea nos países de todo o mundo. Miller (2010, p. 09) versa que, apesar da 

discordância entre os estudiosos em relação à necessidade ou não de políticas mais severas, é 

unânime a conclusão de que a superpopulação das prisões não deriva de um aumento da 

criminalidade, mas, primordialmente, de um maior rigor dos órgãos da justiça criminal e da 

criminalização de condutas antes consideradas lícitas (ou, ao menos, não criminosas). 

Essas políticas de “lei e ordem” são centradas em punições severas de infratores, como 

forma de retribuir o mal causado com sua conduta criminosa, em detrimento de estratégias de 

reabilitação. É nesse contexto que se enquadra o discurso de “guerra às drogas”, que atinge 

majoritariamente minorias éticas marginalizadas20, além de abranger também sentenças 

                                            

19 “One in 100: Behind bars in America”, relatório publicado pela The Pew Charitable Trusts, em 2008. 
Disponível, eminglês, em: <http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/sentencing 
_and_corrections/one_in_100.pdf>. Acesso em: 04/mar/2013. 

20 David Miller (2010) utiliza a expressão “minorias étnicas dos centros urbanos”, em alusão ao espaço 
geográfico que essas minorias costumam ocupar nos Estados Unidos. Todavia, a realidade brasileira é oposta, de 
maneira que as minorias étnicas se mantêm na periferia. Assim, para manter o sentido do texto original válido 
para ambas as realidades, traduzimos, convenientemente, para “minorias étnicas marginalizadas”. 
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obrigatórias, a “política dos três strikes”21 e o encarceramento por violação do livramento 

condicional, ao invés do aumento do período de prova (MILLER, 2010, p. 07; 09). 

Sobre esse último caso, Nils Christie (1998, p. 119) aponta para o fato de que, antes do 

recrudescimento, em diversos países o livramento condicional era acompanhado por 

assistentes sociais, que davam advertências suaves e também ajuda para a sobrevivência do 

apenado. Atualmente, sobretudo com os avanços tecnológicos que permitem uma vigilância 

maior sobre o indivíduo, qualquer deslize o coloca de volta atrás das grades. 

Passa-se a utilizar o aparato penal com o fim de controle dos desocupados. O auxílio-

desemprego poderia ser usado de maneira errada e “vales” poderiam ser desviados, vendidos 

ou trocados. A solução encontrada para essa incerteza sobre a boa aplicação dos benefícios 

estatais foi a prisão. Ela é capaz de segregar e controlar tanto o consumo quanto as ações de 

uma parcela potencialmente perigosa da sociedade, que passa a alimentar o próprio sistema 

responsável por torná-los ociosos e descartáveis (CHRISTIE, 1998, p. 122). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento 

do Delinquente na Ásia e Extremo Oriente (UNAFEI, na sigla original, em inglês), em 

apresentação denominada Situação atual da superpopulação carcerária realizada no 12º 

Congresso nas Nações Unidas sobre Justiça Criminal e Prevenção do Crime – Estratégias e 

melhores práticas contra a superpopulação em estabelecimentos correcionais –, ocorrido em 

Salvador, capital da Bahia, entre 12 e 19 de abril de 201022: 

 

Apesar dessas advertências, os sistemas prisionais que têm taxas de 
ocupação superiores a 100% terão (quase certamente) superlotação no 
sistema, e, quanto mais alta a taxa, mais provavelmente será de natureza 
grave. E o que nossos dados mostram? 
Primeiro, que em 60% dos países (114 de 191) o sistema prisional tem mais 
detentos do que pretendia abrigar. A capacidade oficial é excedida em 72% 
(28 de 39) dos países africanos em que a informação está disponível, em 
70% (32 de 46) dos países das Américas, em 56% (9 de 16) dos países da 
Oceania, em 68% (17 de 25) dos países asiáticos e em 44% (25 de 57) dos 
países da Europa. 
Segundo, que em 41 países (21%) a taxa de ocupação supera 150%, o que 
significa que o sistema prisional é mais do que 50% superlotado. A extensão 

                                            

21 A “políticas dos três strikes” (three-strikes law) consiste em leis que punem mais rigorosamente os criminosos 
habituais, que praticam três ou mais crimes considerados graves. A nomenclatura deriva do beisebol, em que 
somente são permitidos dois strikes ao rebatedor; atingido o terceiro strike, ele é eliminado. 

22 “Current situation of prison overcrowding”, p. 03, disponível, em inglês, em: 
<http://www.unafei.or.jp/english/pdf/Congress_2010/11Rob_Allen.pdf>. Acesso em: 23/fev/2013. 
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da superlotação é maior em sistemas prisionais africanos. A taxa de 
ocupação é de mais de 150% em 41% (16 de 39) deles. Nível de gravidade 
semelhante está presente em 19% (3 de 16) dos países da Oceania em que a 
informação está disponível, em 28% (7 de 25) dos países asiáticos, em 28% 
(13 de 46) dos países das Américas e em 2% (1 de 57) dos países europeus. 
Terceiro, que em 16 dos 91 países (8%) a taxa de ocupação é superior a 
200%, o que significa que há, pelo menos, dois presos acomodados no 
espaço destinado a um. Nove desses países estão na África (Benin, Burundi, 
Costa do Marfim, Quênia, Mali, Ruanda, Sudão, Uganda e Zâmbia), duas na 
Ásia (Bangladesh e Paquistão), quatro nas Américas (Equador, El Salvador, 
Haiti e São Vicente e Granadinas) e um na Oceania (Polinésia Francesa). 
(Tradução livre, a partir do documento original, em inglês). 

 

Por ser uma manifestação global e acompanhar a realidade dos últimos tempos, vem 

ocorrendo espécie de habituação, de forma que as pessoas absorvem o panorama atual como 

verdade intrínseca e imutável, como se as coisas tivessem que ser necessariamente assim. Nils 

Christie, referindo-se a experiência própria, identifica uma redução de critérios sobre o tipo de 

ambientes onde pessoas devem viver, segundo a decisão de algumas outras pessoas (1998, p. 

100). 

Em vista disso, a Penal Reform International atualizou, recentemente, em fevereiro de 

2012, um interessante documento que publicou com o nome de Dez diretrizes para reduzir a 

superlotação carcerária , em que aponta as seguintes soluções para esse problema23: 

1. Coleta e utilização de dados estatísticos para informar a população e garantir o uso 

racional, humano e eficiente das prisões, indicando as diretrizes da política penitenciária. 

2. Reforma legislativa processual e investimento na prevenção e redução de crimes, 

assim como em métodos de resolução de conflitos alternativos ao Direito Penal. 

3. Retirada de casos de menor potencial ofensivo do sistema de encarceramento, 

adotando métodos como advertências e multas administrativas, tratamentos psiquiátricos e de 

desintoxicação, e procedimentos informais e relativos à justiça restaurativa. 

4. Melhoria no acesso à justiça em casos de prisão cautelar, com criação de 

defensorias públicas, respeito aos prazos fatais, possibilitação de fiança, instituição de 

mutirões e reformas processuais que permitam a revisão rápida dos processos já iniciados. 

5. Desenvolvimento e implementação de penas alternativas à prisão, calcadas em um 

modelo construtivista, como prestação de serviços à comunidade, com assistência 

                                            

23 “Ten-point plan to reduce prison overcrowding”. Documento disponível, na íntegra, em inglês, em: 
<http://www.penalreform.org/files/10-pt%20plan%20overcrowding.pdf>. Acesso em: 23/fev/2013. 
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governamental que ajude os sentenciados cumprir essa pena alternativa. 

6. Criação de sistemas próprios para crianças e adolescentes em conflito com a lei, 

levando-se em conta seu desenvolvimento físico e psicológico, de maneira que a privação da 

liberdade seja absolutamente excepcional. 

7. Consideração de medidas alternativas dirigidas a ofensores que têm crianças como 

suas dependentes, particularmente mães com bebês, equacionando o interesse social na 

detenção do delinquente com o melhor interesse da criança. 

8. Identificação de doentes mentais e dependentes de drogas para encaminhamento ao 

tratamento médico e psicológico adequado, como forma, inclusive, de reduzir os índices de 

reincidência. 

9. Redução das penas atribuídas para patamares adequados e proporcionais, com a 

garantia de aplicação da lei penal e o fortalecimento da independência dos juízes. 

10. Adoção de formas de liberdade antecipada, como a remição e o livramento 

condicional, e assistência aos egressos, como meio de evitar o retorno ao cárcere. 

Vale, ainda, fazer coro ao professor Maurício Kuehne, quando pondera que não se 

estaria na corrente situação caso a verba destinada à gestão das penitenciárias fosse 

integralmente aplicada (2000, p. 131). Segundo o website Contas Abertas, entre 2001 e 2012, 

somente 43,4% dos recursos dotados para o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) foram 

efetivamente empregados. Em 2012, a cifra foi ainda menor, de 11,6% apenas24. 

Como visto, portanto, a crise do sistema penitenciário é fenômeno que afeta não só o 

Brasil, mas o mundo de maneira geral. A reboque dessa constatação, muitos teóricos 

iniciaram verdadeira empreitada para implementar o regime privatista de gerenciamento de 

prisões, em que se entrega ao particular todas ou algumas tarefas da execução penal, como 

forma eficaz de combate à crise. Foge a essa regra apenas os Estados Unidos da América, 

cujo plano de privatização de presídios remonta ao século XIX e teve como objetivo abrir 

novo nicho do mercado e permitir que empresas obtivessem altos lucros através da exploração 

do trabalho de detentos.  

                                            

24 “Menos da metade dos recursos do Funpen foram utilizados nos últimos 12 anos”, notícia publicada no sítio 
eletrônico Contas Abertas, em 25 de janeiro de 2013. Disponível em: 
<http://www.contasabertas.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=1150>. Tabela com a relação 
detalhada de todos os gastos do FUNPEN nos últimos doze anos pode ser encontrada em: 
<http://www.contasabertas.com.br/website/noticias/arquivos/1150_00 - SG - UO 30907 - 2001 a 2012 - ate 31-
12 - cons 11-01-2013 - vlr corrente.pdf>. Acesso em: 04/mar/2013. 
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França, Inglaterra, Escócia, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul são alguns dos 

países que adotam, em algum grau, a privatização de presídios, ou já o fizeram em 

determinado momento de sua história, vindo a, posteriormente, interromper o programa. No 

Brasil, as primeiras experiências com presídios semiprivatizados se deram em 1999, no 

Presídio Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, Ceará, e na Penitenciária Industrial de 

Guarapuava, no Paraná. 
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3. HISTÓRIA DAS PRISÕES PRIVADAS 

 

 

3.1. Introdução 

 

Conforme preconiza Juarez Cirino dos Santos (2013, p. 01), as prisões são instituições 

básicas das sociedades capitalistas contemporâneas, juntamente com as fábricas, exercendo 

espécie de controle social. 

O capitalismo é sustentado pelas classes subalternas, que trabalham nas fábricas, 

vendendo sua mão de obra ao tomador do serviço, que retira da mais-valia o lucro, fazendo 

girar toda a economia de um país. 

Nessa sociedade, há indivíduos que não são capazes de produzir, seja por qual motivo 

for: invalidez, baixa qualificação, falta de oportunidade ou algum estigma social 

discriminatório, como a cor da pele, a origem estrangeira ou o vício em drogas, por exemplo. 

Essa parcela não produtiva da sociedade é enxergada pelas classes superiores como 

potencialmente perigosa e dispensável. 

Tal perigo se apresenta sob duas óticas: uma concentrada e outra ampla. Sob o aspecto 

concentrado, a população que não produz se torna ociosa e carente de recursos para manter 

uma vivência digna, de maneira que pode, a qualquer momento, engajar-se em práticas 

criminosas, ameaçando a parcela da sociedade dotada de posses. 

Já sob a visão ampla, o perigo é que uma população ociosa e descontente com sua 

situação socioeconômica ameace a ordem vigente, ou seja, a classe dominante tem medo de 

que nasça, na classe dominada, um espírito revolucionário, a propor outra configuração social, 

mais favorável, como ocorreu em alguns países que buscaram o socialismo ou o comunismo, 

por exemplo. 

É nesse contexto que a prisão se encaixa perfeitamente como uma instituição total 

voltada para o controle social. É através dela que o sistema consegue se manter estável, 

neutralizando a parcela perigosa da sociedade: os criminosos, os potenciais criminosos e os 

potenciais revolucionários; todos parte da classe dominada que não integrou 

“satisfatoriamente” o sistema de produção capitalista. 

Para exercer essa função de maneira adequada, a prisão segue o princípio da menor 

elegibilidade, através do qual, segundo Cirino dos Santos (2013, p. 01), deve apresentar 

condições de vida piores do que a da classe trabalhadora de nível mais inferior. O motivo é 
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óbvio: não deve parecer, aos olhos dos trabalhadores, que ser preso é um bom negócio. O 

crime e a subversão não podem nunca parecer compensar, de maneira a coagir os indivíduos a 

não transgredir as normas vigentes. 

Resumidamente, o professor exibe três exemplos de presídios, embasados em 

filosofias de controle diversas: o modelo holandês; o modelo de britânico; e o modelo 

estadunidense (CIRINO DOS SANTOS, 2013, p. 01). 

O modelo de Gand, na Holanda, se firma na ideia de que o criminoso tem um desvio 

de aprendizado, pois não teria sido ensinado a se comportar conforme os ditames da vida em 

sociedade e, por isso, delinquiu. Dessa forma, o presídio deve ser um lugar de trabalho 

obrigatório, que o condicione a viver como o sistema capitalista exige: produzindo. Com isso, 

as penas aplicadas não podem ser muito curtas, de maneira que o aprendizado não seja 

suficiente para corrigir o apenado, mas também não podem ser perpétuas, retirando o interesse 

nesse aprendizado. 

Já o modelo de Gloucester, na Inglaterra, acredita que a delinquência é um desvio 

moral, tendo o criminoso um defeito em seu caráter. Assim, os presos não trabalham, mas 

ficam isolados em suas celas permanentemente, supostamente meditando e reaprendendo as 

virtudes morais e religiosas. 

Por sua vez, os modelos de Filadélfia e de Auburn, nos Estados Unidos, são os melhor 

adaptados à proposta capitalista, em que ocorre verdadeira capitalização do sistema penal, 

com a retirada de lucro fácil do trabalho carcerário. O preso deixa de ser apenas um estorvo 

para se tornar engrenagem e matéria-prima do próprio sistema, como se verá adiante. 

Até o século XVIII, as prisões eram instituições eminentemente públicas, nem se 

cogitando seu gerenciamento ao particular. Contudo, em 1761, Jeremy Bentham inovou ao 

pensar em prisões com aparência de fábricas, seguindo uma gestão público-privada. Segundo 

ele, conferiam-se ao particular os lucros provenientes do trabalho dos encarcerados, ao passo 

que serviços como alimentação, saúde, educação e segurança interna, por exemplo, somente o 

Poder Público poderia administrar (NUNES, 2012, p. 364). 

Atualmente, segundo Miller, há três moldes de privatização de presídios (2010, p. 01). 

A primeira sorte de privatização é a transferência de estabelecimentos públicos para as mãos 

de particulares. A segunda é a contratação de empresas para desenhar, construir e operar 

prisões. A terceira e última é a contratação de empresa privada com o intuito de fornecimento 

de serviços terceirizados. 

Nils Christie avalia essa intromissão do setor privado na execução penal como 
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geradora de um “mercado do controle do crime”, em que governos e prisões, mesmo as 

públicas, se valem de produtos e serviços oferecidos pelas mais variadas empresas privadas, 

especializadas ou não (1998, p. 95-100). O sociólogco norueguês exemplifica alguns anúncios 

que considera bizarros, como esguichadores de gás lacrimejante no teto e pulseiras com 

códigos de barra para a identificação através de leitores óticos, comparando o primeiro com 

câmaras de gás de campos de extermínio e o segundo com supermercados, em que os presos 

seriam mercadorias. 

Para o autor, as prisões significam muito dinheiro e as empresas privadas estão 

necessariamente envolvidas, de uma forma ou de outra, em prisões públicas ou privatizadas 

(CHRISTIE, 1998, p. 101). Em suas palavras, os setores de assistência médica e alimentar 

seriam os que mais crescem, porém, os ramos mais lucrativos seriam, definitivamente, os de 

construção e de financiamento, através do leasing (arrendamento com opção de compra ao 

final do contrato). 

 

 

3.2. A experiência estadunidense 

 

 

3.2.1. Modelo filadelfiano 

 

Até o século XVIII eram comuns as workhouses, que se destacavam como 

estabelecimentos para internação e trabalho forçado de vagabundos, doentes mentais, 

devedores pobres e pequenos transgressores (CIRINO DOS SANTOS, 2013, p. 01). A adoção 

das workhouses derivava da crença religiosa de que ócio seria algo vindo do demônio, e que a 

pobreza e as contravenções eram a mostra de que o sujeito violava os desígnios divinos. 

Na segunda metade daquela centúria, surgiu o modelo filadelfiano de penitenciária, 

que se valia do panótico de Jeremy Bentham para a disciplina dos detentos e de celas de 

isolamento para a oração e trabalho individual, como meio de correção do caráter (CIRINO 

DOS SANTOS, 2013, p. 02). 

O panótico é exemplo de prisão idealizado por Bentham que consistia em um modelo 

arquitetônico composto por uma torre central, onde ficariam os guardas, e por um anel 

periférico, alojando os presos em celas individuais. Essa estrutura visava à vigilância 

permanente dos internos, que não conseguiam observar seus vigilantes. Daí surgiu o vocábulo 
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“panótico”, formado pelos termos latinos pan (“tudo”) e optico (“visão”). 

Esse padrão de presídios era rigorosamente celular, que deixava o preso totalmente 

isolado, podendo receber a visita apenas de padres e de médicos, além dos carcereiros. O 

objetivo, de acordo com Henny Goulart25, era impedir a corrupção dos condenados uns pelos 

outros e o conluio entre eles para fugas ou revoltas. Inicialmente, não era permitido qualquer 

tipo de trabalho, mas, posteriormente, passou-se a utilizar o trabalho artesanal dentro das 

celas. As vantagens eram a desnecessidade de pessoal técnico, o número baixo de guardas, a 

facilidade para se manter a higiene das instalações e o efeito intimidativo causado nos 

delinquentes e na sociedade em geral (1975 apud D’URSO, 1999, p. 71 e 77). 

Juarez Cirino dos Santos apresenta três sistemas de exploração do trabalho do apenado 

no modelo criado na Filadélfia e exportado para os demais estados federados (2013, p. 02): a) 

state-use; b) public work; e c) public account. 

O state-use se caracteriza por utilizar a manufatura dos presos em benefícios do 

próprio Estado, seja da administração penitenciária ou da Administração Pública em geral. O 

public work se valia da mão de obra carcerária para a construção de grandes obras públicas, 

reduzindo os gastos do Poder Público com trabalho contratado. O public account visa a 

transformar a administração penitenciária em verdadeira empresa pública, que produz as 

mercadorias e as vende no mercado de bens. 

O presídio filadelfiano entra em crise por dois motivos. De acordo com D’Urso, o 

isolamento celular imposto sobre indivíduos antissociais e majoritariamente de vontade débil 

não é capaz de reintegrar, atuando em sentido exatamente oposto (1999, p. 71). Sob outro 

enfoque, Cirino dos Santos alega que o trabalho isolado exclui a industrialização dos 

estabelecimentos penais, sendo, portanto, antieconômico e estando em desacordo com os 

avanços capitalistas (2013, p. 02). Apesar de entrar em declínio durante o século XIX, só foi 

definitivamente abolido pelos Estados Unidos em 1913. 

 

 

3.2.2. Modelo auburniano 

 

Com a crise da prisão filadelfiana, exsurgiu um novo modelo na década de 1880, 

                                            

25 GOULART, Henny. Penologia I. São Paulo: Editora Brasileira de Direito, 1975, p. 57. 
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adotado em Auburn, vindo a ser utilizado massivamente por todos os Estados Unidos da 

América. Esse novo padrão pregava o trabalho coletivo dos apenados durante o dia e o 

recolhimento celular no período noturno, tudo sob o regime de silêncio. Foi nessa etapa da 

evolução dos presídios estadunidenses que o capital privado passou a interferir ativamente na 

execução penal. 

Havia duas formas de relação jurídica, que, nas palavras de Cirino dos Santos, 

simbolizavam verdadeiro “conluio entre capital privado e repressão pública” (2013, p. 02): 

contract e leasing. 

No contract, o capitalista organiza e disciplina o trabalho industrial dos internos, 

vendendo os produtos no mercado, enquanto ao Estado cabe a concessão desse privilégio e a 

administração do presídio como um todo. Assim, vê-se que o particular interfere quanto ao 

trabalho, mas todo o resto fica a cargo do Poder Público. 

Já no leasing, a penitenciária fica sob autoridade exclusiva do capitalista, que 

remunera o Estado pela concessão. O particular administra o estabelecimento, realiza sua 

segurança interna, provê os serviços de alimentação, saúde e limpeza. Quanto ao trabalho, 

pode organizar, disciplinar e vender os produtos ou, até mesmo, arrendar o serviço dos presos 

a um terceiro tomador. 

Miller revela que o convict leasing system (sistema de arrendamento do condenado) 

era o mais utilizado, servindo, principalmente, para empresas de construção de ferrovias e 

rodovias, por exemplo, que “alugavam” o trabalho dos presos de uma penitenciária 

privatizada, sendo incumbência integral do capitalista a organização e a disciplina dos 

detentos no local de trabalho (2010, p. 04). O capitalista, por sua vez, dividia a renda obtida 

com o Estado concedente, o que não apenas cortava despesa, mas gerava receita. 

O autor continua, versando que o problema era que o convict leasing system se 

mostrava uma substituição da escravidão, abolida no país em 1863, uma vez que impunha 

trabalho pesado, condições de vida e higiene brutais, desesperança, confrontos internos e 

motins constantes, alta taxa de mortalidade, subnutrição, açoitamentos, superpopulação e 

discriminação, sendo certo que mais de 80% dos presos eram negros e os menos de 20% 

brancos tinham penas menores e eram tratados de maneira mais humanitária pelos carcereiros 

(MILLER, 2010, p. 04). 

Além da questão dos abusos perpetrados, outras adversidades eram encontradas, como 

a resistência permanente de produtores rurais, que alegavam que a concorrência desleal dos 

produtos e serviços dos presos destruía o sistema de livre concorrência do mercado liberal, e a 
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oposição de sindicatos de trabalhadores, que acusavam os presidiários de ocuparem postos de 

trabalho, gerando desemprego. 

Diante desse quadro, o estilo auburniano de prisão foi banido em 1925 (CIRINO DOS 

SANTOS, 2013, p. 03), através de declaração de inconstitucionalidade reconhecida por um 

Poder Judiciário pressionado por ruralistas e, simultaneamente, por sindicatos, além de 

reformadores que denunciavam a exploração predatória da mais-valia e a condição virtual de 

escravos dos condenados (CHRISTIE, 1998, p. 124, e MILLER, 2010, p. 04). 

 

 

3.2.3. Estado penal 

 

Para Miller, tal inconstitucionalidade começou a ser derrubada com a edição da Lei nº 

96-157, em 1979, que permitia a venda interestadual de artigos produzidos pelos presos, 

exigindo que recebessem remuneração compatível, cuja parcela compensaria as vítimas dos 

crimes, além de demandar a realização de programas que ensinassem técnicas de trabalho aos 

detentos (2010, p. 05). 

Durante todo o século XX, os Estados Unidos assistiram a um crescimento econômico 

vertiginoso, com acumulação de capital descontrolada, imigração em massa, concentração 

populacional nos centros urbanos, segregação racial e dificuldades de integração entre os 

diversos estratos da sociedade (CERVINI, 2008, p. 229). Essa é uma receita pronta para 

conflitos sociais intensos e a classe dominante, assim, passou a se valer do sistema penal para 

controlar a classe dominada, baseando-se na teoria do tratamento ressocializador. 

Essa teoria prega que o inadaptado socialmente deve ser tratado para se (res)socializar. 

A duração, a extensão e a classe do tratamento não cabem ao juiz, que não é especialista, mas 

sim a um grupo de experts. Segundo Raúl Cervini, essa característica denota um perigo de 

haver penas indeterminadas, o que faz com que seus teóricos proclamem que o “tratamento” é 

atribuição indelegável do Estado, devendo a equipe ser constituída por funcionários públicos 

apenas (2008, p. 231). 

O Estado penal, na terminologia utilizada por Juarez Cirino dos Santos (2013, p. 03), 

teve início durante o Governo Ronald Reagan, que retomou o programa de privatização de 

presídios em 1983, ignorando os fracassos anteriores. O sistema utilizado que passou a ser 

então adotado foi o de full-scale management, através do qual se relega a uma empresa 

privada a gestão absoluta do estabelecimento penitenciário. Nesse esteio, cresceu o 
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movimento de criminalização da pobreza e a população carcerária estadunidense quintuplicou 

nos vinte anos que se seguiram. 

Cervini critica a teoria do tratamento ressocializador, aduzindo que o conceito de 

socialização adotado é extremamente vago, deixando de considerar sua necessária natureza de 

processo interativo entre o sujeito a se ressocializar e a sociedade da qual faz parte, devendo 

esses atores partilhar de valores sociais para que a integração tenha sucesso (2008, p. 231-

232). 

Ademais, a prisão promove o surgimento de uma “cultura penitenciária” e possui 

reconhecido efeito criminógeno, além de produzir consequências altamente estigmatizantes 

no condenado. Exige-se da penitenciária algo que, definitivamente, ela não pode dar: 

tratamento (CERVINI, 2008, p. 232). 

 

 

3.2.4. Considerações finais 

 

Após essa breve incursão no histórico das prisões privatizadas nos Estados Unidos, 

Juarez Cirino dos Santos traça relação entre o estágio de desenvolvimento do capitalismo 

liberal e o modelo de trabalho carcerário adotado (2013, p. 03). Entretanto, tomamos a 

liberdade de fazer pequenas adaptações nessa demonstração, exibida no seguinte quadro: 

 

Manufatura Trabalho individual 
Modelo filadelfiano de 

public account 

Indústria Trabalho coletivo 
Modelo auburniano de 

leasing 

Criminalização da pobreza Superlotação carcerária 
Estado penal com 

full-scale management 

 

Adeildo Nunes atesta que, atualmente, 40% das prisões estadunidenses são 

privatizadas (2012, p. 365), e Nils Christie ressalta que, em alguns estados da Federação, até 

mesmo a pena capital é administrada por empresas privadas (1998, p. 102). 

O desejo desmedido pelo corte de gastos gera a contratação de funcionários 

despreparados, sem o menor treinamento, segundo Laurindo Dias Minhoto, o que aumenta os 

conflitos internos, além de o preso trabalhar em ambiente extremamente penoso, sob regime 

de exploração (2009, p. 11). Esse trabalho carcerário exerce forte pressão sobre a massa 
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salarial extramuros. 

Os presos são peças importantes para a economia dos Estados Unidos, não pelo o que 

produzem, e sim pelas suas necessidades de manutenção (CHRISTIE, 1998, p. 122). Isso, 

porque os modelos estadunidenses, como um todo, são um fracasso como célula produtiva 

(CIRINO DOS SANTOS, 2013, p. 03). Talvez fosse possível, assim, produzir-se um “preso 

ideal”, a desempenhar sua função no sistema capitalista, mas, por outro lado, não seria cabível 

sua utilização voltada à produção de mercadorias de maneira eficiente. 

Miller (2010, p. 06) aponta uma empresa estadunidense rara, a Cornell Company, 

 

(...) que canaliza seus esforços na reabilitação intensiva dos internos, 
provendo aconselhamento individual e em grupo, habilidades para a vida 
cotidiana, treinamento vocacional e tratamento para viciados. Devido à 
mudança de foco em direção à reabilitação, a Cornell Company perdeu sua 
posição como maior operadora de prisões privadas nos últimos anos. 
(Tradução livre, a partir da obra original, em inglês). 

 

Ora, se a empresa que oferece melhores serviços de reabilitação perde espaço no 

“mercado do controle do crime”, resta claro que essa não é a preocupação principal do 

sistema e que a teoria do tratamento ressocializador é uma falácia, um pretexto para justificar 

os dois únicos propulsores do atual estágio da execução penal estadunidense: controle social e 

lucro fácil. 

 

 

3.3. A experiência francesa 

 

 

3.3.1. Breve histórico 

 

Segundo Jianine Simões Rodrigues (2012, p. 35), na década de 1940, o governo 

francês fez um levantamento que constatou que os objetivos perseguidos pela execução penal 

não eram concretizados e que a realidade que se apresentava em nada se aproximava do 

padrão pretendido. Contudo, no período pós-guerra que se seguiu, a França encontrava-se em 

situação delicada, sobretudo sob o aspecto financeiro, vendo-se incapaz de implementar a 

reforma penitenciária que havia editado em 1945. 

A referida reforma prometia combater a crise carcerária lastreando-se em diversos 
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princípios, sendo o principal deles o retorno do apenado à sociedade totalmente socializado e 

com sua devida dignidade. Estudos da década de 1980 atestavam o fracasso das seguidas 

tentativas de implantar essa nova política (RODRIGUES, 2012, p. 35). 

Assim, em 1987, o então presidente François Mitterand sancionou a Lei nº 432, que 

permitiu o primeiro estágio da privatização de presídios no país europeu. O chamado 

Programme 13000 consistia na construção, em parceria com entidades de capital privado, de 

treze mil celas para a alocação dos presos em excesso nas prisões públicas. Essas novas 

prisões seriam construídas e geridas em conjunto pelo Estado e pelo particular 

(RODRIGUES, 2012, p. 36). 

 

 

3.3.2. Características 

 

O modelo de presídio privatizado disseminado na França, diferentemente daquele 

cultuado nos Estados Unidos, é caracterizado por uma cogestão, nas palavras de D’Urso 

(1999, p. 72), entre o ente público e o ente privado. 

Por esse sistema de dupla responsabilidade, o Estado detém a direção-geral do 

estabelecimento e sua segurança externa, enquanto à empresa privada incumbe providenciar a 

segurança interna, a logística e a prestação de serviços aos condenados (NUNES, 2012, p. 

364, e RODRIGUES, 2012, p. 36). 

Jianine Simões Rodrigues cita Edmundo Oliveira26 (2002 apud 2012, p. 36-37) ao 

afirmar que cada preso em penitenciária pública francesa custaria US$42,00 (quarenta e dois 

dólares) por dia, ao passo que o preso em prisão terceirizada custaria, diariamente, apenas 

US$25,00 (vinte e cinco dólares). 

O modelo francês foi importado para vários países, como Austrália, África do Sul e 

determinados presídios da Inglaterra, que, em outros, aderiu ao exemplo estadunidense 

(NUNES, 2012, p. 365). Alguns autores aduzem que o Brasil também se valeu do estilo de 

privatização francês, mas entendemos que tal afirmação somente pode ser feita diante de 

algumas ressalvas, como se demonstrará a seguir. 

 

                                            

26 OLIVEIRA, Edmundo. Privatização das Prisões. Revista Consulex, ano I, n. 04 (31/jul/2002), p. 57-61. 
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3.4. A experiência brasileira 

 

 

3.4.1. Histórico e debates 

 

Segundo o idealizador pioneiro da proposta privatizadora de prisões no Brasil, 

Edmundo Oliveira, dever-se-ia utilizar o sistema de gestão mista, em que não seria delegada a 

execução penal como um todo (RODRIGUES, 2012, p. 37). As razões apresentadas pelo 

professor se fixavam na redução de gastos públicos e na melhoria das condições 

penitenciárias, ocasionando maior eficiência na aplicação da pena. 

Quando o Projeto de Lei nº 2.146 foi lançado, em 1999, a Ordem dos Advogados do 

Brasil se manifestou contrariamente, encaminhando ao Congresso Nacional documento 

assinado por juristas de diversas categorias, como membros da Advocacia, da Magistratura e 

do Ministério Público. Da mesma forma, a Associação dos Magistrados Brasileiros, reunida 

no I Simpósio Nacional sobre Execuções Penais e Privatização dos Presídios, em 1993, editou 

a Carta de Joinville, também se opondo à proposta legislativa (KUEHNE, 2000, p. 129). 

A falta de norma padronizadora fez com que os estados adotassem, cada um, um 

procedimento diferente de contratação e terceirização de serviços prisionais antes mesmo de 

qualquer definição pelo Congresso Nacional. De acordo com Rodrigues, alguns seguiram o 

processo administrativo de licitação, como previsto na Lei nº 8.666, de 1993, enquanto outros 

se valeram do mesmo diploma normativo para contratarem diretamente, a título de urgência 

(2012, p. 39). 

Diante do debate nacional instalado e da adoção fática da terceirização pelos governos 

estaduais, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) foi instado a se 

manifestar sobre o assunto, o que o fez através da Resolução nº 08, de 09 de dezembro de 

2002, resolvendo: 

 

Art. 1º. Recomendar a rejeição de quaisquer propostas tendentes à 
privatização do Sistema Penitenciário Brasileiro. 
Art. 2º. Considerar admissível que os serviços penitenciários não 
relacionados à segurança, à administração e ao gerenciamento de unidades, 
bem como à disciplina, ao efetivo acompanhamento e à avaliação da 
individualização da execução penal, possam ser executados por empresa 
privada. 
Parágrafo único. Os serviços técnicos relacionados ao acompanhamento e à 
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avaliação da individualização da execução penal, assim compreendidos os 
relativos à assistência jurídica, médica, psicológica e social, por se inserirem 
em atividades administrativas destinadas a instruir decisões judiciais, sob 
nenhuma hipótese ou pretexto deverão ser realizadas por empresas privadas, 
de forma direta ou delegada, uma vez que compõem requisitos da avaliação 
do mérito dos condenados. 

 

Dessa maneira, o CNPCP entendeu que a segurança, a administração e o 

gerenciamento das unidades penais seriam indelegáveis ao particular, assim como a disciplina 

e os serviços de acompanhamento e de avaliação da pena (assistência jurídica, social, médica 

e psicológica), pois instruem decisões judiciais. 

Nesse contexto, é possível apontar outros serviços, que, esses sim, o CNPCP 

considerou admissíveis de delegação, como alimentação, limpeza, lavanderia e manutenção 

das instalações, por exemplo. 

Atualmente, diversos estados brasileiros adotam a semiprivatização, sendo alguns em 

regime de parceria público-privada. Contudo, ao se analisar o teor dos contratos de 

terceirização de serviços firmados pelos entes público e privado, bem como ao se observar a 

situação fática, Grecianny Carvalho Cordeiro27 destaca que se trata de forma de “driblar a 

ausência de permissivo legal”, mascarando uma “verdadeira privatização, onde o Estado vem 

transferindo a total execução da pena prisional a empresas particulares” (2006 apud 

RODRIGUES, 2012, p. 43). 

 

 

3.4.2. Experiência paranaense 

 

Em 1999, o governo do Paraná concedeu à iniciativa privada a possibilidade de 

construir e explorar a Penitenciária Industrial de Guarapuava, seguindo o regime francês de 

cogestão. A empresa escolhida foi a Companhia Nacional de Administração Penitenciária 

(CONAP). 

A administração do presídio foi retomada pelo Poder Público em 2006, em razão dos 

altos custos, da precarização dos serviços prestados e da falta da lucratividade esperada pela 

empresa privada, como relata Rodrigues (2012, p. 41). Adeildo Nunes acrescenta, ainda, que, 

                                            

27 CORDEIRO. Grecianny Carvalho. Privatização do Sistema Prisional Brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos Editora, 2006, p. 126-127; 140. 
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em 2011, a proposta foi relançada, mas logo descartada pelo governo, sob a alegação de que 

aquele modelo proporcionava alto índice de reincidência e de que os custos eram excessivos 

(2012, p. 365). 

Atualmente, o presídio tem gestão pública, sendo certo que os presos trabalham em 

atividade industrial ou nas instalações do próprio presídio, recebendo 75% do salário-mínimo 

como remuneração, seguindo os 25% restantes para o fundo penitenciário, que investe nos 

estabelecimentos penais de todo o Paraná28. 

 

 

3.4.3. Experiência cearense 

 

O Ceará seguiu o mesmo modelo do Paraná, firmando, em 1999, contrato de 

concessão com a CONAP. Em 2000, entrou em operação a Penitenciária Industrial Regional 

do Cariri, também sob o modelo de cogestão, e, em 2002, o governo estendeu o programa 

estadual de semiprivatização ao inaugurar a Penitenciária Industrial Regional de Sobral e o 

Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II, ambos concedidos à CONAP, ainda conforme o 

padrão francês. 

Nesses três estabelecimentos, a remuneração se dava de maneira equivalente à adotada 

em Guarapuava, no Paraná. Porém, como aduz João Peixoto Garani, a empresa prestava a 

segurança interna, a assistência jurídica e social e os serviços de saúde aos internos (2011, p. 

17), o que, no mesmo ano, veio a ser condenado pelo CNPCP. Ademais, o Ministério Público 

do Estado, à época, realizou estudo demonstrando que, apesar de abrigar apenas 10% dos 

presos do Ceará, as penitenciárias privadas consumiam 48% do fundo penitenciário 

(GARANI, 2011, p. 16-17). 

O Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Ceará, 

propuseram ação civil pública contra o regime de privatização adotado pelo governo estadual 

em 2005. Dois anos depois, a Justiça Federal determinou que as penitenciárias terceirizadas 

fossem devolvidas ao governo, o que foi realizado. Contudo, em 2010, o Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, julgando recurso, indeferiu a petição inicial da ação civil pública, 

considerando ilegítimos os autores (NUNES, 2012, p. 365, e GARANI, 2011, p.17) 
                                            

28 Informações obtidas a partir do sítio eletrônico do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná: 
<http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=36>. Acesso em 06/mar/2013. 
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3.4.4. Experiência baiana 

 

Na Bahia, o regime de cogestão iniciou-se em 2003 e, até 2007, contava com cinco 

presídios nos mesmos moldes daqueles existentes no Ceará, com a empresa privada cuidando 

dos serviços fornecidos aos presos, da segurança e da disciplina internas, indo, logo, de 

encontro à Resolução nº 08, de 2002, do CNPCP. Garani ainda cita manifestação da Pastoral 

Carcerária no sentido de que estas penitenciárias não demonstram qualquer preocupação com 

programas de reabilitação, cuidando-se apenas de impedir a fuga dos internos (2011, p. 19). 

 

 

3.4.5. Experiência catarinense 

 

A Penitenciária Industrial de Joinville foi inaugurada em 2005, sob o sistema de 

cogestão, tal qual os exemplos cearense e baiano, de maneira que o particular desempenhava 

os serviços gerais, a segurança e a disciplina internas. 

De acordo com Garani, um projeto de privatização total do sistema penitenciário 

estadual foi editado em 2007 e logo arquivado, ainda na Assembleia Legislativa, considerado 

inconstitucional. O autor continua, afirmando que, em 2008, o diretor e outros três agentes 

penitenciários contratados pela entidade privada foram condenados por tortura (2011, p. 18). 

Em 2013, um vídeo publicado pela imprensa também revelou práticas de tortura a partir da 

administração, como já referido no capítulo 2. 

 

 

3.4.6. Experiência amazonense 

 

No Amazonas, há três presídios terceirizados, mas uma inspeção-surpresa feita pela 

OAB e pelo Ministério Público, vinte e cinco dias após uma rebelião no Instituto Penal 

Antônio Trindade, em 2007, constatou falhas na prestação do serviço, de modo geral, além de 

abusos físicos contra os apenados, tendo essas entidades encaminhado relatório ao governo 

estadual pedindo providências (GARANI, 2011, p. 19). 

O último relatório de inspeção do CNPCP à referida penitenciária, datado de fevereiro 
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de 2011, atesta que, quatro anos após, ainda não tinham sido reparados os danos provenientes 

daquela rebelião por conta de uma indefinição se a responsabilidade pelos reparos recaía 

sobre o Poder Público ou sobre a empresa privada. Foi verificada, também, violação ao direito 

de intimidade, uma vez que os vasos sanitários se localizavam de frente para as beliches. Por 

fim, o relatório indicou suspeita de que as instalações teriam sido “preparadas” para a visita 

dos representantes do CNPCP, agendada com antecedência29. 

 

 

3.4.7. Experiência capixaba 

 

Segundo Garani, há quatro penitenciárias em regime de cogestão no Espírito Santo, 

que adotam o mesmo molde do Ceará, em que a empresa privada presta segurança e disciplina 

internas, além dos serviços dirigidos aos presos. 

 

 

3.4.8. Experiência mineira 

 

Em 30 de dezembro de 2004, foi editada a Lei nº 11.079, diploma que trouxe a lume o 

contrato de concessão sob o regime de parceria público-privada, comumente chamado de PP. 

Essa nova lei alçou a privatização de presídios brasileiros a um novo patamar, que ainda não 

pôde ser testado empiricamente, uma vez que o primeiro presídio adotando esse padrão entrou 

em funcionamento apenas em janeiro de 2013. Minas Gerais foi o primeiro estado brasileiro a 

colocar a experiência em prática, sendo seguido por Pernambuco, como será visto a seguir. 

Em 2007, o governo mineiro assinou contrato de concessão na forma da Lei nº 11.079 

com um consórcio para a construção de complexo penitenciário absolutamente privado, tendo 

em vista que o Poder Executivo apenas se obriga a fazer a segurança externa do 

estabelecimento, a escoltar os presos a outros lugares e a fazer a fiscalização da execução do 

serviço prestado pela empresa privada, conjuntamente ao Poder Judiciário, ao Ministério 

                                            

29 “Relatório de visitas a presídios e cadeias públicas da capital do Estado do Amazonas, Manaus”, publicado em 
fevereiro de 2011 pelo Ministério da Justiça. Íntegra do documento disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={243BB167-
FFD9-4E52-BCB0-DBE7A2E4125E}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}>. 
Acesso em 06/mar/2013. 
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Público, à Defensoria Pública e ao Tribunal de Contas (GARANI, 2011, p. 20). 

Todas as demais funções são concedidas ao consórcio Gestores Prisionais Associados, 

formado por CCI Construções S.A., Construtora Augusto Velloso S.A., Empresa Tejofran de 

Saneamento e Serviços, N.F. Motta Construções e Comércio e Instituto Nacional de 

Administração Prisional. Tais funções, portanto, abrangem a segurança e a disciplina internas, 

a organização do trabalho do apenado, os serviços de limpeza, alimentação e saúde, bem 

como a prestação de assistência jurídica, social, médica e psicológica. 

Segundo Jorge Amaral dos Santos, o contrato de concessão prevê que a remuneração 

do parceiro privado deve se dar a partir de um sistema de pontos, destinado a aferir o 

desempenho do consórcio (2009, p. 20). Dessa forma, índices como fugas, revoltas, 

reincidência e maus-tratos influenciam na quantia a ser paga ao consórcio, de maneira que 

este fique pressionado a prestar um bom serviço. 

O complexo prisional tem previsão de funcionamento de cinco unidades, das quais a 

primeira foi entregue em janeiro de 2013. 

 

 

3.4.9. Experiência pernambucana 

 

O governo de Pernambuco assinou contrato de concessão sob o regime de parceria 

público-privada, em novembro de 2008, com o consórcio SPE Reintegra Brasil, também 

formado por empresas do ramo de construção civil e gestão prisional. O objeto do contrato foi 

a construção do Centro Integrado de Ressocialização, com área de noventa e oito hectares, 

para abrigar mais de três mil detentos. 

Nesse caso, há um aspecto menos privatizador, uma vez que a administração e a 

segurança interna e externa do presídio ficam a cargo do Poder Público, enquanto o consórcio 

privado fornece os serviços prestados aos presos e gere os programas de ressocialização 

fundados no trabalho em serviços gerais ou de manutenção dos estabelecimentos. 

Por outro lado, o contrato tem um ponto extremamente retrógrado, que permite ao 

consórcio organizar o trabalho carcerário para ser prestado para terceira empresa (GARANI, 

2011, p. 17), ressuscitando o convict leasing system dos Estados Unidos do século XIX. 

Vale ainda ressaltar que a assistência jurídica, social, médica e psicológica também é 

prestada pelo concessionário, segundo Amaral dos Santos (2009, p. 17), de maneira que 

também contraria a Resolução nº 08, de 2002, do CNPCP, como tantos outros exemplos já 
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citados. 

Por fim, a remuneração do parceiro privado é semelhante àquela utilizada em Minas 

Gerais, segundo a performance do consórcio, que é aferida através de um sistema de pontos. 

O mau desempenho, no caso, pode até mesmo gerar a caducidade do contrato administrativo 

(AMARAL DOS SANTOS, 2009, p. 18). 
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4. PONTOS RELEVANTES PARA O DEBATE 

 

 

4.1. Questões éticas e políticas 

 

 

4.1.1. Paradigma economicista 

 

No geral, as propostas de privatização apresentam como base o paradigma 

economicista (ou do custo-benefício) e o paradgima funcionalista (CERVINI, 2008, p. 228). 

A crise fiscal atravessada pelos países ocidentais a partir da metade do século XX fez com 

que estes abolissem o Estado de Bem-Estar Social, favorecendo o crescimento de corrente que 

pregava a minimização do custo do delito para o erário, pois se verificou que este era 

incalculavelmente alto, além de empregado sem a devida razoabilidade e sofrendo elevado 

índice de desvios (CERVINI, 2008, p. 234). 

Defensores da privatização dos estabelecimento penais, como Miller, alegam que as 

prisões públicas se tornaram drenos crescentes no orçamento estatal e que as penitenciárias 

privadas prestariam serviço mais econômico (2010, p. 01-02). O autor aduz, ainda, que a 

simples existência das prisões privadas já reduz gastos indiretamente, uma vez que cria 

concorrência por “status” com as prisões geridas pelo Estado, que não tinham essa 

preocupação com o mercado monopolista. Ademais, as prisões privadas pagam tributos 

relativos à propriedade, às transações comerciais e às transações financeiras, o que significa 

receita para o erário (2010, p. 12-13; 16). 

A escalada exponencial da população carcerária se traduz em mais dinheiro para a 

simples manutenção do sistema. Cerca de 25% do orçamento se destina a manter serviços 

básicos, como alimentação, vestuário e conservação das instalações (MILLER, 2010, p. 10). 

O recurso ao setor privado buscaria reduzir tais gastos. Entretanto, pesquisa do Departamento 

de Assistência Judiciária dos Estados Unidos, em 2001, revelou que, ao invés dos 20% 

prometidos, a economia gerada pelas gestoras privadas foi de apenas 1% (MILLER, 2010, p. 

02). 

Ao lado desse levantamento, inúmeros pesquisadores e instituições já realizaram 

estudos para encontrar a real economia que a privatização acarreta, mas os resultados são 

absolutamente díspares. Algumas pesquisas obtiveram 14%, 20% e até 30% de economia, ao 
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passo que outras chegaram a 2% ou mesmo a 1% como resultado, de acordo com o trabalho 

de Miller (2010, p. 02; 12-13). 

Para o autor, essa baixa confiabilidade se deve a algumas razões. Primeiramente, 

verifica-se deficiência na coleta de dados e incongruência nos métodos estatísticos utilizados. 

Para além disso, muitos estudos são financiados ou efetivamente realizados por corporações 

privadas diretamente interessadas em um resultado favorável (2010, p. 13). 

Experiências brasileiras não demonstram que a terceirização de serviços materiais 

gera, necessariamente, economia. Kuehne (2000, p. 129) relembra reportagem da Folha de 

São Paulo, publicada em 08 de abril de 2000, intitulada “Rio paga mais caro por refeição a 

presos”30; Garani (2011, p. 17), por sua vez, aponta que o custo médio mensal por preso 

administrado pela CONAP, no Ceará, era de R$920,00 (novecentos e vinte reais), enquanto 

nos presídios públicos era de R$620,00 (seiscentos e vinte reais); e Amaral dos Santos (2009, 

p. 17) indica que a previsão de gastos do Centro Integrado de Ressocialização, em 

Pernambuco, é de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por mês por preso, contra os 

R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) atuais. 

O Escritório de Análise de Programas Políticos e de Prestação de Contas do Governo 

(OPPAGA, na sigla original, em inglês), ONG que visa a fornecer análises independentes e 

profissionais ao Poder Legislativo da Flórida, Estados Unidos, para auxiliar na tomada de 

decisões e recomendar o melhor uso dos recursos públicos, em relatório de março de 1997, 

intitulado Comparando custos de prisões públicas e privadas31, tratou sobre o tema. 

No documento, a entidade afirma ser impossível conduzir pesquisas comparativas de 

maneira idônea, por serem as prisões privadas e públicas geridas por modelos organizacionais 

distintos, com dimensão e localização diversas, bem como tipos de detentos e de programas 

de reabilitação. No estudo, são listadas variáveis como a capacidade total do presídio, a 

existência e a extensão de programas de assistência educacional, de assistência vocacional e 

de assistência a toxicômanos, e, ainda, de campos de trabalho, haver ou não o encarceramento 

de menores ofensores, todos os tipos de regimes prisionais atendidos e, por fim, a opção de 

                                            

30 “Rio paga mais caro por refeições a presos”. A reportagem alerta para custos elevados de refeições de presos 
fornecidas por empresa terceirizada, em comparação com os gastos em outros estados brasileiros. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0804200021.htm>. Acesso em 06/mar/2013. 

31 “Comparing Costs of Public and Private Prisons”. Documento disponível, na íntegra, em inglês, em: 
<http://www.oppaga.state.fl.us/reports/pdf/9669rpt.pdf>. Acesso em: 13/mar/2013. 
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conferir bônus salarial de fim de ano aos agentes penitenciários. 

Alguns autores, como Byron Price32, pregam que as pesquisas financiadas por 

empresas colhem os dados que lhes são convenientes, dispensando variáveis que as prisões 

públicas são obrigadas por lei a considerar (2005 apud MILLER, 2010, p. 13). É oportuno 

destacar passagem de Adeildo Nunes que registra que a suposta qualidade da prisão privada 

depende da ineficiência da pública (2012, p. 366). 

Outro dado relevante a se levar em conta é a superpopulação carcerária, que ainda 

eleva os gastos com pessoal, vez que a rotatividade dos funcionários é alterada e é necessário 

o pagamento de horas extras pelo Estado. A contratação poderia aliviar os gastos, mas o Poder 

Público evita essa manobra por causa dos benefícios trabalhistas legalmente obrigatórios. 

De acordo com Miller, o trabalho sindicalizado é responsável por até dois terços dos 

custos operacionais em prisões públicas estadunidenses. Na utilização majoritária de 

trabalhadores não sindicalizados, com controle dos salários e benefícios, as empresas privadas 

afirmam que podem reduzir eficientemente os gastos com pessoal e, segundo o autor, gerar, 

assim, uma economia líquida substancial para o governo (2010, p. 10-11). 

Esse paradigma economicista, que busca melhorar as taxas de custo-benefício, não 

pode ser tratado como ponto principal, porque é eminentemente acessório. O Estado foi criado 

para gastar dinheiro, desde que o empregue de maneira correta. Para Cervini, o objetivo 

principal é a satisfação da sociedade e do ordenamento jurídico, que justificam a atuação 

penal, com vistas ao alcance de benefícios sociais e não para economizar dinheiro a qualquer 

custo (2008, p. 235). 

Mesmo sendo defensor dos modelos privatistas, Miller atenta para o fato de que fazer 

comparações baseadas somente no baixo custo pode gerar distorções, pois prisões privadas 

são capazes de aplicar técnicas de redução de gastos que podem comprometer a qualidade do 

serviço prestado, como a contratação de pessoal menos qualificado e com salários mais 

baixos, por exemplo, ou mesmo com a redução ou eliminação de programas de treinamento, 

bem como manutenção de altas taxas de rotatividade, deixando “vazios” entre os turnos dos 

funcionários (2010, p. 14). 

 

 
                                            

32 PRICE, Byron. Exploring the determinants of decisions to privatize state prisons. The American Review 
of Public Administration, v. 35, n. 03, 2005, p. 223-235. 
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4.1.2. Funcionários públicos vs. funcionários privados 

 

Na obra de Nils Christie, o autor faz diversas referências a Charles Logan33, pregador 

apaixonado das prisões privadas, para o qual é falso assumir que a integridade de servidores 

públicos civis é superior à de pessoas contratadas (1990 apud 1998, p. 104). Segundo ele, o 

empregado privado é mais facilmente controlável, as greves não são uma constante devido ao 

medo do desemprego, e chega a sugerir que a legislação preveja que a participação em greve 

importe demissão automática (CHRISTIE, 1998, p. 116). 

Como já esposado no item anterior, sobre a relação custo-benefício, a utilização de 

empregados contratados não sindicalizados pode até ser mais barata, mas a organização 

sindical garante maior qualidade, uma vez que o funcionário tem maior experiência e 

treinamento em situações reais. Trabalhadores individuais não têm treinamento específico e 

tampouco experiência, o que favorece a ocorrência de confrontos entre presos e guardas 

(MILLER, p. 11; 20). 

Christie acredita que o pessoal dos presídios deva ser integralmente composto por 

servidores públicos, aduzindo que o funcionário público é o Estado, ele representa a sociedade 

e seu conjunto de valores, tem maior responsabilidade e está sujeito a um maior controle 

institucional (1998, p. 105-107). 

Logan, por sua vez, se mostra fiel aos ensinamentos do liberalismo (CHRISTIE, 1998, 

p. 104): 

 

Na clássica tradição liberal (ou, em termos modernos, libertária), na qual 
está fundado o sistema americano de governo, todos os direitos são 
individuais, não coletivos. O estado é artificial e não tem autoridade, poder 
legítimo, ou direitos próprios a não ser os que são transferidos para ele pelos 
indivíduos. 

 

Christie afirma que esse mecanismo apresentado por Logan pode criar um “monstro 

com uma aparência dócil”, pois enxerga o Estado meramente contratual. Nas palavras do 

autor (1998, p. 105): 

 

Os particulares elegem representantes. Os representantes contratam firmas 
para aplicar as punições. Se a empresa é ruim, contrata-se uma nova. Os 

                                            

33 LOGAN, Charles. Private prisons: cons and pros. New York: Oxford University Press, 1990. 
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guardas privados representam sua firma. Não há mais nada a se representar, 
o Estado é um artefato. Mas isto significa que a guarda é pouco controlada. 

 

De acordo com o sociólogo, em uma penitenciária administrada pelo Poder Público, o 

guarda é agente público, representa o Estado, que, por sua vez, representa os cidadãos, que se 

sentem responsáveis pelo sistema, por ser ele bom ou ruim: “o caráter comunitário das 

prisões desaparece nas propostas de prisões privadas” (CHRISTIE, 1998, p. 105). 

Mais a frente, o autor versa sobre a possibilidade de implementação de polícia privada, 

acusando-a de possuir dois principais defeitos: discriminação social e possibilidade de abusos 

em situações de conflito. Pessoas abastadas se livram de situações vexatórias e recebem 

proteção diferenciada (CHRISTIE, 1998, p. 112). Acreditamos que esse apontamento pode ser 

integralmente transposto ao caso do agente penitenciário privado. 

Corroborando tal posicionamento, por fim, as Regras Mínimas para o Tratamento dos 

Reclusos, fixadas no âmbito da Organização das Nações Unidas34, em 1955, e da qual o Brasil 

é signatário, versa, em sua regra 46.3 que, 

 

Para a realização daqueles fins, os membros do pessoal devem desempenhar 
funções a tempo inteiro na qualidade de funcionários penitenciários 
profissionais, devem ter o estatuto de funcionários do Estado e ser-lhes 
garantida, por conseguinte, segurança no emprego dependente apenas de boa 
conduta, eficácia no trabalho e aptidão física (...). 

 

 

4.1.3. Paradigma funcionalista e trabalho carcerário 

 

O funcionalismo é caracterizado quando o preso deixa de ser o centro e o fim do 

Direito Penal e passa a ser engrenagem de um aparelho, exercendo uma função em um 

sistema que tem por finalidade restabelecer a confiança da sociedade no Direito e demonstrar 

a pujança do Estado sobre o particular infrator de suas normas (CERVINI, 2008, p. 236). 

O trabalho carcerário é tema altamente controvertido. Paulo Sérgio Leite Fernandes 

afirma que empresas privadas poderiam implementar atividades muito lucrativas, sabendo-se 

                                            

34 “Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos”. Disponível, na íntegra, em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-Administração-da-Justiça.-Proteção-dos-
Prisioneiros-e-Detidos.-Proteção-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/regras-minimas-para-o-
tratamento-dos-reclusos.html>. Acesso em: 06/mar/2013. 
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que o presidiário é obrigado a trabalhar e pode fazê-lo a “pão e água” (2004, p. 01). 

Além do pensamento humanista, a exploração da mais-valia dentro dos presídios pode 

ferir a livre concorrência e gerar desemprego, como já verificado pelos Estados Unidos desde 

o século XIX, quando os produtores rurais e os sindicatos de trabalhadores pressionavam o 

governo para proibir que empresas privadas se valessem do trabalho dos detentos, pois a 

concorrência se tornava altamente desleal ao mesmo tempo em que postos de trabalho eram 

retirados do mercado e preenchidos pelos presos. 

Esse assunto será abordado novamente, mas Juarez Cirino dos Santos sintetiza muito 

bem o pensamento humanista dos autores contrários à proposta privatizadora (2013, p. 04): 

 

A força de trabalho encarcerada não tem o direito de rescindir o contrato de 
trabalho, ou seja, não possui a única liberdade real do trabalhador na relação 
de emprego e, por isso, a compulsória subordinação de seres humanos a 
empresários privados não representa, apenas, simples dominação do homem 
pelo homem, mas a própria institucionalização do trabalho escravo. (Grifos 
no original). 

 

 

4.1.4. Qualidade dos serviços e respeito à dignidade dos internos 

 

Luiz Flávio Borges D’Urso apregoa que a penitenciária privada é capaz de preservar a 

dignidade do preso (1999, p. 73). Nos Estados Unidos, a American Correction Association 

(ACA) realiza auditorias periódicas e concede certificados que atestam a eficiência do serviço 

prestado pelas prisões, e as privatizadas precisam desse “selo de qualidade” para continuar 

funcionando. 

Miller enumera alguns dos critérios para a ACA conceder o certificado (2010, p.03): 

número mínimo de serviços materiais e de programas de reabilitação com qualidade, baixa 

taxa de ocorrências violentas entre guardas e presos, reduzido índice de revoltas, ambiente 

seguro e confortável tanto para detentos quanto para funcionários, além de clareza em suas 

políticas e procedimentos para manter a ordem, a segurança e a disciplina. 

O autor afirma que, como as prisões privadas são contratualmente obrigadas a obter tal 

certificado, e as públicas não, aquelas são naturalmente melhores do que estas. Para ilustrar 

essa realidade, informa que, em 2005, 44% dos presídios privados tinham atingido os padrões 

mínimos para obter o certificado, enquanto apenas 10% das penitenciárias públicas 

alcançaram essa marca (MILLER, 2010, p. 03; 06). 
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De maneira bastante democrática, Miller expõe os pensamentos de dois outros autores, 

críticos do método de certificação. Tim Hambourger35 sustenta ser ingênuo enxergar a 

certificação como panaceia dos problemas regulatórios identificados no setor (apud 2010, p. 

07). Já Richard Harding36 aponta uma série de erros que maculam a certificação: seu processo 

não requer contato direto com presidiários ou exame físico das instalações do presídio, as 

auditorias são agendadas com bastante antecedência, e a principal fonte de renda da ACA é a 

taxa cobrada pelas auditorias, de maneira que a associação tem interesse em não reprovar 

muitos estabelecimentos, uma vez que deles depende financeiramente (1997 apud 2010, p. 

07). Phil Smith37, por sua vez, revela que, nos Estados Unidos, empresas menores de gestão 

de presídios são comandadas por dirigentes inexperientes e não atendem aos padrões de 

qualidade exigidos, tendo o único intuito de se aproveitar de comunidades rurais para obter 

lucros exorbitantes com a concessão (apud MILLER, 2010, p. 03). 

Vale ressaltar que, no Brasil, não há esse método de controle por certificação, mas 

alguns casos de má qualidade dos serviços de empresas terceirizadas prestados às prisões são 

veiculados pelos meios de comunicação. Agentes da Penitenciária Central do Estado, em 

Cuiabá, capital de Mato Grosso, chegaram a afirmar a um jornal que 60% da comida que 

chegava ao presídio era jogada fora por estar estragada38. Detentos da Penitenciária Odenir 

Guimarães, em Aparecida de Goiânia, município de Goiás, alegaram que a comida entregue 

pela empresa terceirizada já chegava estragada, enquanto os agentes penitenciários 

ameaçavam paralisar as operações, como forma de reivindicar melhores condições de 

alimentação39. 

                                            

35 HAMBOURGER, Tim. Dollars and sins: privatized prisons and the “tough on crime” penology. 
Disponível em: <http://www.princeton.edu/~dands/editorial/prison>. Acesso em: dez/2009. 

36 HARDING, Richard. Private prisons and public accountability. Buckingham: Open University Press, 1997. 

37 SMITH, Phil. Private prisons: profits of crime. Disponível em: <http://mediafilter.org/MFF/Prison.html>. 
Acesso em: dez/2009. 

38 “Presos reclamam de lotação e comida estragada durante inspeção em MT”, notícia publicada no portal de 
notícias G1, em 21 de fevereiro de 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/mato-
grosso/noticia/2013/02/presos-reclamam-de-lotacao-e-comida-estragada-durante-inspecao-em-mt.html>. Acesso 
em: 06/mar/2013. 

39 “Empresa deixa refeição na porta de presídio de Aparecida de Goiânia”, notícia publicada no portal de notícias 
G1, em 30 de julho de 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2011/07/empresa-deixa-
refeicao-na-porta-de-presidio-de-aparecida-de-goiania.html>. E “Gastos com alimentação de presos em Goiás é 
300% maior em relação a dos estudantes”, notícia publicada no portal de notícias R7, em 25 de julho de 2011. 
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4.1.5. Corrupção e conflito de interesses 

 

A introdução de presídios privatizados em sociedades com superlotação e corrupção 

cria privilégios a um determinado grupo, fomentando a “compra e venda” de vagas em prisões 

privadas, sem superlotação. Há “‘grifes’ muito bem postas no mercado, tudo ligado, 

evidentemente às posses do condenado” (FERNANDES, 2004, p. 01). 

Isso já existe em penitenciárias gerenciadas pelo Poder Público, mas pode a situação 

acirrar-se com a privatização, que, nas palavras de Adeildo Nunes, transforma a execução 

penal em negócio e, assim sendo, ela passa a ser regida pelas leis de mercado (2012, p. 368). 

O governo paulista assinou, em 2000, contratos com diversas ONGs, mas os reviu quando um 

relatório de mais de quatrocentas páginas classificava tais entidades privadas como “redes de 

ganhar dinheiro”. Uma das ONGs era suspeita, inclusive, de desviar dezesseis mil refeições 

dos internos, enquanto outras compraram automóveis para o transporte dos presos, o que é 

atividade estatal, segundo noticiou a Revista Época40. 

Nils Christie apresenta um caso, no mínimo, curioso. Segundo ele, Sir Edward 

Gardner presidiu o Comitê Multipartidário do Parlamento para Assuntos Internos em uma 

viagem aos Estados Unidos exatamente para estudar a política de privatização de presídios 

adotada naquele país. Em seu diário, o político britânico teria escrito que achava a proposta 

absurda, mas que mudou radicalmente de opinião durante a viagem, assim como os demais 

comissários. Christie, então, ironiza, afirmando que Gardner mudou de opinião de tal maneira 

que se tornou posteriormente presidente da empresa Contract Prisons PLC (1998, p. 129-130). 

Isso mostra que as razões da abrupta alteração no modo de Sir Edward ver as coisas podem ter 

sido mais econômicas e pessoais do que de outra ordem. 

 

 

4.2. Questões científicas e criminológicas 

                                                                                                                                        

Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/gastos-com-alimentacao-de-presos-em-goias-e-300-
maior-do-que-com-a-dos-estudantes-20110725.html>. Acesso em: 06/mar/2013. 

40 “Privatizar resolve?”, editorial publicado pela Revista Época em 09 de abril de 2007. Disponível, na íntegra, 
em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR76972-6009,00.html>. Acesso em: 07/mar/2013. 
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4.2.1. Superlotação carcerária 

  

Muito já foi falado sobre superlotação no bojo dos demais itens, e, ainda assim, o tema 

não se encerra. Contudo, esse é um dos pontos preferidos dos defensores da privatização, que 

registram que as prisões privadas não seriam superlotadas como as públicas, de maneira que a 

razão preso/guarda seria menor, contribuindo, assim, para a diminuição de conflitos e práticas 

autoritárias. 

Isso é uma realidade, mas há um dado que não é normalmente analisado. Apesar de 

defender os argumentos anteriores, Miller cita, ainda que superficialmente, dois motivos para 

prisões privadas não serem superlotadas (2010, p. 18): a) elas podem limitar o número de 

internos que entram no sistema; e b) são mais eficientes ampliando e construindo instalações. 

Desdobrando melhor esses pontos, as empresas não podem ser compelidas a aceitar 

mais presos do que podem abrigar, tendo em vista que foram contratadas para operar 

instalações com um número de lotação certo. Já o Poder Público não pode recusar o ingresso 

de presos. Se o Poder Judiciário condena um indivíduo à prisão, ele deve ser preso. Se não 

pode ser em prisão privada, tem que ser na pública. 

O resultado disso, portanto, é a hiperlotação das penitenciárias públicas. A conta é 

simples. Se há dez presídios com lotação de mil presos cada e há quinze mil presos, todas as 

prisões ficarão superlotadas, cada uma com mil e quinhentos detentos (150% da capacidade). 

Contudo, se dessas dez prisões, cinco forem privatizadas, essas não podem abrigar mais de 

mil presos, de maneira que as outras cinco, públicas, ficarão hiperlotadas, com dois mil presos 

cada uma (200% da capacidade). 

É esse tipo de realidade deturpada, em que há prisões perfeitamente preenchidas ao 

lado de prisões abarrotadas de gente, que propicia a “compra e venda” de vagas já referida 

anteriormente. Quais seriam os critérios (legais e legítimos) para se escolher quem deve ir 

para a prisão mais adequada? 

Quanto à outra razão, a eficiência das empresas em ampliar e construir 

estabelecimentos, esta mostra bem clara com a exigência do Poder Público de realizar 

licitações e preencher diversos requisitos burocráticos legalmente exigidos, afinal, trata-se de 

dinheiro público, que não pode ser utilizado levianamente. Empresas privadas, se desejarem 

abrigar mais presos, podem rapidamente construir instalações anexas ou até mesmo outros 
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complexos penitenciários, vez que seguem o ritmo veloz do mercado. 

Além da distorção registrada quando da análise da primeira razão, é necessária atenção 

ao prejuízo das comparações quanto a esse quesito. Os motivos da inexistência de 

superpopulação carcerária em presídios privados são nítidos, além de inexpurgáveis, uma vez 

que não se pode pensar na possibilidade de o Estado controlar o fluxo de presidiários nem em 

abolir as leis que visam a proteger o erário da corrupção e da desídia, tendo em vista que tais 

leis são desejadas e necessárias. 

Assim, a superpopulação carcerária deve ser atacada em seus fundamentos, que, esses 

sim, devem ser objetos de comparação entre estabelecimentos penais geridos pelo Poder 

Público e por particulares. Já a superlotação em si não pode ser comparada, o que seria 

simplesmente injusto e imutável. 

 

 

4.2.2. Reabilitação e reincidência 

 

A reabilitação e a reincidência caminham juntas, pois os estudiosos utilizam muito a 

segunda como um medidor da primeira. Ou seja, níveis altos de reincidência demonstram que 

os egressos do sistema prisional não estão sendo reabilitados, ao passo que níveis baixos 

indicam o sucesso da ressocialização. 

Rodrigues apresenta dados contundentes, chegando a beirar a fantasia. A autora cita 

obra de Paulo Hélder Boldin e Luiz Hermes Boldin41, para afirmar que a reincidência em 

presídios privatizados brasileiros é de 2%, enquanto o índice de prisões públicas é de 82% 

(2003 apud 2012, p. 40). 

Em sentido oposto, Nunes destaca (2012, p. 368): 

 

Na verdade, a privatização dos presídios, no Brasil, não deu certo. Pode até 
ser que em outros países o modelo seja referência, mas no Brasil observou-se 
que as empresas que administram as prisões se abastecem de lucros, 
esquecendo a responsabilidade de recuperar o criminoso. 

 

O mesmo autor se refere à experiência empreendida em 2001 na Escócia, que teria 

                                            

41 BOLDIN, Paulo Hélder; BOLDIN, Luiz Hermes. Operacionalização de penitenciárias: A iniciativa 
privada como parceira do Estado. Revista Jurídica Consulex, ano VIII, n. 161 (set/2003), p. 42-43. 
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construído três presídios com as mesmas características, um público, um semiprivatizado e 

outro privatizado. Dois anos depois, o governo teria fechado a prisão totalmente privatizada, 

alegando que, além dos custos elevados, a taxa de reincidência era a mais alta (NUNES, 2012, 

p. 365). 

Para defender que a reincidência entre os egressos de prisões privadas era menor do 

que entre os oriundos de prisões públicas, Miller apresenta uma série de estudos realizados 

por diferentes pesquisadores, todos com resultados favoráveis às entidades privadas (2010, p. 

16-18). Essas pesquisas resultam em números como 10% contra 19%, 6% contra 9%, 17% 

contra 24%, 10% contra 14% e 11% contra 21%. 

Contudo, esses dados contêm vícios relevantes, impedindo sua direta transposição à 

realidade brasileira. Um dos estudos foi conduzido pela própria corporação privada, o que 

compromete sua confiabilidade. Outro contabilizou prisões administrativas, prisões cautelares 

e violações técnicas do livramento condicional, ignorando a presunção de inocência e o 

próprio conceito de reincidência adotado pelo Direito Penal Brasileiro. Um terceiro não 

encontrou qualquer diferença entre os índices de reincidência de presos homens, mas dispôs 

que mulheres provenientes de estabelecimentos privados reincidiam entre 25% e 34% menos, 

o que é uma incongruência não explicada. E, por fim, o último levou em conta apenas delitos 

sobre drogas ilícitas, inclusive o uso delas (que sequer gera prisão, no Brasil), o que é um 

universo por demais restrito. 

Três estudos (dois desses quatro já referidos e mais um quinto) concluíram que, mais 

determinante do que a forma de gestão da penitenciária foi o tempo em que os egressos 

passaram longe do cárcere. Quanto maior o período analisado, mais irrelevante a diferença de 

resultados entre prisões públicas e prisões privadas (MILLER, 2010, p. 17). 

Diante dessas informações, percebe-se que os parcos estudos sobre reincidência não 

são suficientemente idôneos para justificar a escolha de prisões privadas sobre as públicas, 

mesmo porque há um fator essencial para a inibição da reincidência que não pode ser 

observado: acompanhamento pós-cárcere. 

 

 

4.3. Questões jurídicas 

 

 

4.3.1. Aspectos legais 
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Tanto Cirino dos Santos (2013, p. 04) quanto Cervini (2008, p. 242) indicam como 

barreira legal à introdução de presídios geridos por entidades privadas o art. 28 da Lei de 

Execuções Penais e seus parágrafos, bem como o caput do art. 34 da mesma lei. O teor desses 

dispositivos é o que segue: 

 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de 
dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. 
§ 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções 
relativas à segurança e à higiene. 
§ 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública, 
com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do 
condenado. 

 

Dessa forma, fica claro que o trabalho do condenado é condição de dignidade humana, 

é um direito fundamental, portanto. Esse trabalho tem finalidades especificadas em lei: 

educação e produção, segundo o art. 28. Ademais, o trabalho deve ser organizado pela 

administração penitenciária e pode ser gerenciado por fundação ou empresa pública, na forma 

do caput do art. 34. Nítido, portanto, que é ilegal o trabalho ser disciplinado por empresa 

privada e com o objetivo de exploração lucrativa. 

É importante registrar que o parágrafo incluído no art. 34 pela Lei nº 10.792, de 01º de 

dezembro de 2003, em nada modificou essa análise, como pode parecer a princípio. Eis o teor 

do § 2º, com a consequente renumeração do § 1º, que antes era o “parágrafo único”: 

 

Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública, 
com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do 
condenado. 
§ 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e 
supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-
se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive 
pagamento de remuneração adequada. (Renumerado pela Lei nº 10.792, de 
2003). 
§ 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio 
com a iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes 
a setores de apoio dos presídios. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003). 

 

Vê-se que a possibilidade de celebração de convênio com a iniciativa privada é legal 

apenas no que se refere à implantação de oficinas de trabalho em setores de apoio dos 

presídios, não sendo permitido que o particular gerencie o trabalho penitenciário principal, 
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como um todo, aquele que deve abranger a totalidade dos presos e se desenvolver em larga 

escala, como preceituam o caput e o § 1º do art. 34, que preveem a comercialização dos 

produtos. Os setores de apoio são serviços gerais voltados à própria penitenciária, não 

havendo postos de trabalho em grande quantidade e sequer mercadoria produzida a ser 

comercializada. 

Sobre o § 2º, Rogério Sanches aponta como exemplo de parceria com a iniciativa 

privada em setores de apoio a Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), 

que veio a se chamar Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, mas manteve a sigla, no 

Estado de São Paulo (2012, p. 35-36). 

Essa afirmação, todavia, parece-nos equivocada. Primeiro, porque a FUNAP não se 

insere nos setores de apoio, mas gerencia programas de alta relevância na área de assistência 

jurídica, educação básica, cultura, profissionalização, assistência pós-cárcere e apoio à família 

do detento. 

Em segundo lugar, porque não se trata de entidade privada. A Lei Estadual nº 1.238, 

de 22 de dezembro de 1976, dispõe, em seu art. 1º, que “Fica o Poder Executivo autorizado a  

instituir Fundação denominada ‘Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso’, a  

qual se regerá por esta lei e por estatutos aprovados por decreto”, demonstrando que se trata 

de fundação pública, na forma do caput do art. 34 da Lei de Execuções Penais. Já o art. 2º do 

estatuto da FUNAP, aprovado pelo Decreto nº 10.235, de 30 de agosto de 1977, versa que a 

“A Fundação, pessoa jurídica dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira, é 

vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária”, o que a identifica como órgão 

público. E, como se não bastasse, o regimento interno da FUNAP preceitua, no § 1º de seu 

art. 1º, que “Fundação é pessoa jurídica de direito público, dotada de autonomia técnica, 

administrativa e financeira”, extirpando qualquer dúvida: trata-se de fundação pública de 

direito público, órgão integrante da Administração Pública indireta do Estado de São Paulo42. 

Outro aspecto legal apontado por Nunes (2012, p. 367) e por Cirino dos Santos (2012, 

p. 04) se refere ao poder disciplinar. Os arts. 47 e 48, caput e parágrafo único, da Lei de 

Execuções Penais dispõem da seguinte forma: 

 

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será 

                                            

42 O inteiro teor tanto das leis estaduais paulistas citadas quanto do estatuto e do regimento interno da FUNAP 
está disponível em: <http://www.funap.sp.gov.br/estatuto.html>. Acesso em: 07/mar/2013. 
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exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições 
regulamentares. 
Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar 
será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o 
condenado. 
Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da 
execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, 
e 2º desta Lei. 

 

Esses dispositivos versam que o poder disciplinar somente pode ser exercido pelo 

Estado, seja através da Administração Pública, que gere a penitenciária, seja através do Poder 

Judiciário, que decide sobre o real cometimento e a punição de faltas graves. Não há espaço 

para interpretações que levem a crer ser possível transferir esse poder ao particular, vez que se 

trata de uma atividade inerente ao Estado, em exercício de seu poder policial de coação. 

 

 

4.3.2. Aspectos constitucionais 

 

No âmbito da discussão sobre a constitucionalidade da proposta privatizadora de 

presídios, D’Urso afirma que “a Constituição foi clara e o que não proibiu, permitiu” (1999, 

p. 74). Ora, esse argumento parece um tanto frágil, pois desconsidera que existam normas 

constitucionais implícitas, o que é impensável no atual estágio da doutrina constitucionalista 

nacional e estrangeira. É evidente que, para prisões privadas serem inconstitucionais, não é 

necessário que a Lei Maior traga texto expresso dizendo: “é proibido privatizar presídios”.  

Cervini, com muita propriedade, discorre que (2008, p. 237): 

 

(...) o Estado não se encontra de modo algum legitimado a transferir a uma 
pessoa, natural ou jurídica, o poder de coação público do qual se encontra 
investido. A única coação válida é a que pode exercer o Estado através da 
imposição e execução de penas e outras sanções ajustadas ao Direito. 
(Tradução livre, a partir da obra original, em espanhol). 

 

Tanto o poder de coação estatal quanto o poder jurisdicional (aplicado no caso de 

faltas graves) são indelegáveis, como versa a doutrina constitucional e processual unânime. A 

restrição da liberdade de seres humanos é das maiores coações possíveis, sendo necessário o 

exercício da jurisdição na maioria dos casos. A manutenção dessas pessoas presas, bem como 

a privação de diversos outros direitos, não pode ser exercida por outra pessoa, mas somente 

pelo Estado, que não pode simplesmente “dispor” de quem está sob sua tutela. 
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D’Urso, defensor do sistema de semiprivatização, alega que apenas os serviços 

chamados por ele de “hotelaria” seriam geridos pelo particular, mantendo-se a função 

jurisdicional nas mãos do Estado (1999, p. 74). Em contraponto, Laurindo Dias Minhoto 

relembra a afirmação de um funcionário de presídio privado no Texas, Estados Unidos, a um 

repórter do The New York Times, em 1985: “em meu estabelecimento, eu sou a Suprema 

Corte” (2009, p. 11). 

Concordamos que não há ofensa à indelegabilidade da coação e da jurisdição, mas 

apenas se unicamente os serviços materiais forem prestados pelo particular, de maneira que ao 

Estado incumbam a administração do presídio, a organização do trabalho, a disciplina e a 

aplicação de sanções, assim como os recursos técnicos auxiliares do juízo (responsáveis pelo 

exame criminológico, por exemplo). 

Quanto à constitucionalidade da exploração do trabalho carcerário pelo particular, 

como já referido anteriormente, no item 4.1.3 deste trabalho, há dois enfoques que devem ser 

abordados: um analisando aspectos macroeconômicos e outro examinando o pensamento 

humanista. 

A permissão concedida a um particular para explorar o trabalho prisional fere 

princípios sobre os quais se funda a ordem econômica constitucional, como o da livre 

concorrência (inciso IV do art. 170 da Carta Magna) e o da busca do pleno emprego (inciso 

VIII do mesmo dispositivo). 

A Lei de Execuções Penais determina a inaplicabilidade da Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 01º de maio de 1943) que retira dos presos diversos 

direitos trabalhistas, até mesmo os mais básicos, como a percepção de, pelo menos, um 

salário-mínimo (podem receber até três quartos dele), o que maximiza astronomicamente o 

lucro do capitalista, vez que suas despesas são reduzidas em muito. 

Com a baixa despesa, o explorador da mão de obra carcerária pode vender seus 

produtos no mercado por preços inferiores aos praticados pelos seus concorrentes, já que estes 

têm de arcar com altos custos impostos pela lei trabalhista. Essa situação é clara ofensa à livre 

concorrência, princípio da ordem econômica, sendo inconstitucional, portanto. 

Da mesma forma, com as vantagens oferecidas pelo trabalho carcerário, as empresas 

são capazes de tudo ao seu alcance para explorar esse setor, em detrimento da instalação de 

empreendimentos fora dos presídios, originando postos de trabalho para a população livre. A 

chancela, por parte do Estado, dessa situação geradora de desemprego ofende a busca do 

pleno emprego, que também é princípio da ordem econômica consagrado pela Constituição de 
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1988. 

Já Cirino dos Santos aborda maestralmente o tema da inconstitucionalidade sob o 

aspecto humanista, também referido, de maneira breve, anteriormente. Para o professor, viola 

a dignidade da pessoa humana e, portanto, o inciso III do art. 1º da Carta da República, a 

delegação a qualquer particular da organização, da disciplina e da exploração do trabalho 

carcerário. 

Sob a ótica do preso, este não pode nunca rescindir a relação trabalhista instalada, seja 

porque não lhe são aplicadas as normas da Consolidação das Leis do Trabalho ou porque a 

Lei de Execuções Penais impõe o trabalho como um dever, de modo que sua recusa 

importaria em falta grave, conforme o inciso VI do art. 50 do referido diploma. 

Dessa maneira, na prática, estar-se-ia forçando um indivíduo a trabalhar para gerar 

lucro para outro indivíduo. Essa vinculação obrigatória nada mais do que restaura a lógica 

escravocrata, que exprimia a dominação de pessoas por outras, com a possibilidade de 

explorar sua força de trabalho com chancela do Estado. Essa congruência toma, inclusive, 

contornos trágicos, caso se leve em conta que, não por coincidência, a maioria esmagadora 

dos presidiários é negra. 

Em curtas palavras, a permissão de extração da mais-valia da labuta dos presos por 

outro particular é retomar a escravidão, recauchutada para se parecer com benevolência. 

 

 

4.3.3. Aspectos internacionais 

 

Por ocasião do Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e 

o Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra, Suíça, em 1955, foram editadas as 

Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos43. Alguma dessas se mostram como óbices 

ou, ao menos, dificultadores da privatização de presídios pelos países aderentes, quais sejam: 

46.3,72.2 e 73.1. 

 

46.3) Para a realização daqueles fins, os membros do pessoal devem 

                                            

43 Íntegra do documento disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-
Administração-da-Justiça.-Proteção-dos-Prisioneiros-e-Detidos.-Proteção-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-
Desaparecimento/regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html>. Acesso em: 07/mar/2013. 
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desempenhar funções a tempo inteiro na qualidade de funcionários 
penitenciários profissionais, devem ter o estatuto de funcionários do Estado e 
ser-lhes garantida, por conseguinte, segurança no emprego dependente 
apenas de boa conduta, eficácia no trabalho e aptidão física. (...). 
72.2) (...) o interesse dos reclusos e da sua formação profissional não deve 
ser subordinado ao desejo de realizar um benefício por meio do trabalho 
penitenciário. 
73.1) As indústrias e explorações agrícolas devem de preferência ser 
dirigidas pela administração e não por empresários privados. 

 

 

4.4. Considerações gerais 

 

A corrente mais radical a favor da privatização de presídios fere básicas normas de 

Direito Público, possibilitando a perda do controle do Estado para particulares de áreas mais 

afetas aos direitos humanos, o que se mostra inadmissível em um Estado Democrático de 

Direito (CERVINI, 2008, p. 235; 238). 

Sob a ótica da vitimologia, o Estado é garantidor e não pode assumir o papel de vítima 

em um discurso dirigido aos cidadãos submetidos ao seu poder de coação (CERVINI, 2008, 

p. 239), proclamando-se incapaz de atender à confiança e às expectativas nele depositadas. 

Os defensores da privatização dos presídios, como Charles Logan, afirmam que o 

negócio das prisões antecipa uma demanda por vagas. Nils Christie discorda, aduzindo que, 

em verdade, o excesso de oferta cria a demanda, estimulando a expansão do sistema. Ou seja, 

quanto mais vagas não ocupadas em prisões, quanto mais prisões “vazias”, mais demanda por 

encarceramento haverá. Essa visão que encara a criminalidade como fonte inesgotável de 

recursos para a indústria do controle do crime é deveras perigosa (1998, p. 115). 

O atual movimento expansionista do controle penal, a visão funcionalista do ser 

humano e o desmembramento de mandatos públicos indelegáveis corroem as vigas mestras 

erguidas com muito custo pelo pensamento penal liberal com vistas a limitar a atividade 

punitiva do Estado frente ao indivíduo (CERVINI, 2008, p. 240). 

Há uma contradição insuperável entre prisão e empresa, registra Cirino dos Santos, 

consubstanciada em educação e disciplina fora dos parâmetros legais, em pressões sobre o 

Poder Judiciário e em introdução de critérios econômicos para a concessão de benefícios 

penais (2013, p. 03-04). 

A verdade é que o debate é muito subjetivo. Dados expressivos e argumentos 

eloquentes são apresentados por representantes de ambas as posições, mas, ao fim e ao cabo, 
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o que conta mais é a formação ideológica, como se pode perceber diante das afirmações 

exatamente opostas de Logan e de Cervini. 

O primeiro prega que (CHRISTIE, 1998, p. 103):  

 

Tudo o que o Estado faz a empresa privada pode fazer melhor, ou 
igualmente bem. (...) em nenhuma área encontrei qualquer problema com as 
prisões privadas que não seja pelo menos semelhante ou correspondente aos 
problemas nas prisões geridas pelo Estado. 

 

Já o segundo destaca que (CERVINI, 2008, p. 239): 

 

Essas mesmas realizações podem e deveriam ser implementadas com igual 
ou maior eficácia no âmbito público. Simplesmente se necessita que o 
Estado e seus representantes manifestem a vontade política de cumprir as 
obrigações impostas pela ética e pela Constituição. (Tradução livre, a partir 
da obra original, em espanhol). 

 

Porém, entre os defensores da privatização das prisões, Max Taylor e Ken Peace44 são 

os que mais se afastam da ideia de lucratividade, focando-se em procurar métodos de controle 

do particular, para que este mantenha serviços adequados e não se exalte, abusando de sua 

posição. Segundo os autores, alguns parâmetros devem ser seguidos: a) contratos com 

duração máxima de cinco anos; b) não enquadramento de presos com penas mais leves; e c) 

período mínimo de não reincidência como base para o pagamento da entidade privada pelo 

Estado. “Se todos os elementos corretos não estiverem em seus lugares, (...) teremos aberto 

os portões para um Cavalo de Troia particularmente desagradável”, admitem (1989 apud 

CHRISTIE, 1998, p. 130). 

 

 

  

                                            

44 TAYLOR, Max; PEACE, Ken. Private prisons and penal purpose. In: MATTHEWS, Roger (ed.). 
Privatizing criminal justice. Londres: Sage Publications, 1989. 
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5. REFERENCIAL COMUNITÁRIO 

 

Inicialmente, merece destaque o artigo escrito pela professora Edna Del Pomo de 

Araújo (1995), membro do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), registrando a incongruência da teoria do tratamento ressocializador, que adota o 

sistema prisional, incapaz de reeducar pessoas através de sua segregação. Ademais, a 

socióloga prega a substituição da “ressocialização” pela “reintegração social”, em que há 

processo de comunicação e identificação entre os valores da comunidade livre e a prisão e 

vice-versa (1995, p. 02). 

Corrobora essa visão passagem de Alessandro Baratta45 referida pela autora (1991 

apud ARAÚJO, 1995, p. 02): 

 

Os muros do cárcere representam uma violenta barreira que separa a 
sociedade de seus próprios problemas e conflitos. A reintegração social (do 
condenado) significa, mais do que a transformação de seu mundo particular, 
a transformação da sociedade para que reassuma aquela parte de seus 
problemas e conflitos, que se encontram “segregados” no cárcere. (Tradução 
livre, a partir do trecho original, em espanhol). 

 

Raúl Cervini, ao discorrer sobre a privatização de presídios, preocupa-se em traçar as 

diferenças entre ela e o modelo de referencial comunitário, do qual é defensor. Primeiramente, 

registra que esse modelo não legitima a privatização, nem no plano teórico e nem no prático. 

O crime é um subproduto estrutural da sociedade, não é algo estranho a ela. Do mesmo modo, 

a criminalidade é um problema da comunidade, surgida na comunidade e, por conseguinte, 

deve encontrar soluções no seio da comunidade (2008, p. 226). 

O professor e conferencista uruguaio continua, revelando um breve histórico dos 

programas comunitários, ao mostrar sua evolução através dos tempos (2008, p. 242-243). 

Inicialmente, na década de 1940, surgiu como espécie de filantropia, com um padrão 

eminentemente assistencialista, de cunho econômico, voltado aos familiares e a outros 

integrantes do núcleo de convivência do recluso, que recebiam espécie de “ajuda de custo”. 

Posteriormente, por volta das décadas de 1960 e 1970, o referencial comunitário da 

                                            

45 BARATTA, Alessandro. Resocialización o control social. Por un concepto crítico de reintegración social 
del condenado. In: JÚNIOR ARAÚJO, João Marcello (org.). Sistema penal para o terceiro milênio. Rio de 
Janeiro: Revan, 1991, p. 255. 
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execução penal consistia em apoio à família, em prestação de assistência jurídica ao recluso, 

em integração do egresso no que tange ao trabalho e ao emprego, e em assistência médica, 

odontológica e psicológica, por exemplo. Tudo isso proporcionado por agentes da 

comunidade na qual o detento estava inserido. 

Modernamente, o princípio basilar desse modelo é o de que o interno tem direitos 

frente à comunidade, de maneira que esta guarda deveres em relação àquele, devendo 

trabalhar para que o interno não deixe de ser valorado e não passe a enxergar a si mesmo 

como à margem da sociedade a qual efetivamente integra. É um verdadeiro combate à 

marginalização externa e interna, perseguindo a interação entre todos os atores da 

comunidade, assim como reforçando a existência de direitos e deveres entre esses atores, sem 

a agressão de particularidades pessoais, culturais e religiosas. 

O modo de atuação para a obtenção desses propósitos é definido por Cervini a partir 

de ensinamentos de Clarence Ray Jeffery46 (1995 apud 2008, p. 243): a) acompanhamento 

efetivo dos programas de penas alternativas; b) assunção de tarefas de reinserção positiva em 

todos os âmbitos, como fomento ao diálogo e ao trabalho, reconstrução da autoestima e da 

imagem como cidadão e estímulo ao entrosamento; c) apoio à implementação de projetos em 

que o detento interaja com a administração interna e com a comunidade externa, assumindo 

responsabilidades progressivamente (adotado na Noruega); d) acompanhamento do contato 

social, por cada membro da comunidade, de um ou mais detentos (adotado na Costa Rica); e 

e) conscientização do Poder Público e dos meios de comunicação do sentido e do alcance da 

função penitenciária e promoção de reflexão interna dos outros atores sociais para que 

entendam e assumam, também, seu compromisso. 

Vale ressaltar que o modelo de referencial comunitário pregado por Jeffery e por 

Cervini já encontra respaldo legal no ordenamento jurídico brasileiro, como estabelece o item 

24 da Exposição de Motivos da Lei de Execuções Penais47: 

 

24. Nenhum programa destinado a enfrentar os problemas referentes ao 
delito, ao delinqüente e à pena se completaria sem o indispensável e 

                                            

46 JEFFERY, Clarence Ray. El aporte comunitario en la reinserción social. Revista Panameña de Derecho 
Penal y Criminología, v. II, n. 6, Panamá, 1995, pág. 46. 

47 Íntegra do documento disponível em: <http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/  
FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7BC116F62C-19FB-4F25-8625-E6D3D415537D%7 
D&ServiceInstUID=%7B4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD%7D>. Acesso em 08/mar/2013. 
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contínuo apoio comunitário. 
 

A lei em si consagra essa diretriz de sua exposição de motivos: 

 

Art. 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades 
de execução da pena e da medida de segurança. 
Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, 
no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 
(um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 
(um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) 
assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional 
de Assistentes Sociais. (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010). 

 

O Conselho da Comunidade é apenas um dos instrumentos utilizados na implantação 

de um programa de referencial comunitário, mas não o único. Edna Del Pomo de Araújo 

dedicou grande parte de seus esforços para implementar os Conselhos da Comunidade no 

Estado do Rio de Janeiro, apresentando alguns resultados bem-sucedidos em sua obra. 

Em sua visão, o Conselho da Comunidade atua proativamente, com as competências 

conferidas pela Lei de Execuções Penais e por outras, definidas estadualmente e até mesmo 

em seu regimento interno, como a viabilização de sanções alternativas, visando a impedir que 

infratores primários, ainda facilmente reintegráveis, sejam influenciados por o que chama de 

“prisonização”, traduzida em uma introjeção da cultura carcerária, forte agente criminógeno. 

Além disso, é possível que o Conselho crie possibilidades de efetiva reabilitação do infrator 

através da conferência de responsabilidades, não de castigos (ARAÚJO, 1995, p. 08-09). 

A socióloga, que integrava o Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, 

expõe as condições nas quais o preso que obtinha o livramento condicional era liberado, sem 

aviso prévio, mas apenas no momento da soltura. Sem que sua família soubesse para ir 

recebê-lo, o livrado deixava a prisão emocionado, assustado e sem um centavo no bolso, nem 

para a passagem. Estigmatizados, desassistidos por todos e sem perspectivas, os egressos se 

tornavam alvo fácil de grupos criminosos e acabavam por retornar ao cárcere. A participação 

do Conselho da Comunidade nas cerimônias de livramento condicional se mostrou 

determinante, segundo a autora, para que o preso prestes a ser solto recebesse alguma 

assistência no momento de sua saída, muitas vezes com transporte para a casa de um parente 

ou ajuda financeira para o mesmo fim (1995, p. 09). 

Mas a atuação do Conselho deve ir muito além, com a criação de programas que 

possibilitem a efetiva reintegração do condenado, inclusive conscientizando-se a sociedade 
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civil para lutar contra a estigmatização e o preconceito. Entre as atribuições propostas por 

Edna Del Pomo de Araújo, na conclusão de seu artigo, figuram: a) o acompanhamento e a 

fiscalização do cumprimento das penas alternativas; e b) a realização dos pareceres técnicos 

que compõem o exame criminológico nas comarcas do interior, o que é saudável, mas exige 

um corpo de conselheiros (ou funcionários) habilitados para tanto. Todavia, a autora sugere 

que o exame criminológico seja substituído pela aferição do mérito dos condenados por 

avaliação em “escolas-oficinas”, onde haja essa possibilidade (1995, p. 10-12), método que 

endossamos veementemente. 

O Estado que não se empenha em mediar a atuação de um programa comunitário 

efetivo deixa “vazios”, que são naturalmente ocupados por facções criminosas mais ou menos 

organizadas (CERVINI, 2008, p. 245). 

No Brasil, há uma experiência no Estado de São Paulo, mais precisamente no Presídio 

Humaitá, em São José dos Campos, denominada Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC), que surgiu em 1972 e passou a atrair a atenção de especialistas 

nacionais e estrangeiros. 

D’Urso conta que, quando visitou as instalações em missão oficial do Ministério da 

Justiça, quem destrancou os portões para o comitê foi exatamente um dos recuperandos, 

segundo denominação utilizada pela associação para evitar “reclusos”, “detentos” e 

“condenados”, por exemplo (1999, p. 96). 

Ao apresentar a “filosofia apaqueana”, D’Urso destaca que se trata de uma “grande 

família” (a comunidade), com o favorecimento de diálogos e palestras, apadrinhamento de um 

recuperando por voluntários da comunidade (como na sugestão de Cervini e Jeffery), 

treinamento para o trabalho (inclusive de um preso por outro), o que propicia a recuperação 

da autoestima e da confiança perdidas (1999, p. 97-98). 

A APAC também proporciona aos presos ajudar nos serviços internos burocráticos, de 

limpeza e de encaminhamento de correspondências, por exemplo. De acordo com o bom 

comportamento do preso, os visitantes não são revistados e há a promoção de domingos de 

formação e reflexão com os familiares dos recuperandos. (D’Urso, 1999, p. 98). 

Um parágrafo de D’Urso vale a pena ser reproduzido, por sintetizar as finalidades 

sobre as quais está fundada a APAC: 

 

Portanto, a APAC se autodefine como órgão auxiliar da Justiça, com tríplice 
finalidade: primeira, a de preparar o preso para voltar ao convívio social, 
aplicando-lhe Terapêutica Penal própria, cumprindo, assim, a finalidade 
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pedagógica da pena; segunda, a proteção à sociedade, devolvendo a seu 
convívio homens em condições de respeitá-la, fiscalizando o cumprimento 
da pena e opinando sobre a concessão de benefícios penitenciários, bem 
como a revogação dos mesmos; e terceira, assistência às famílias dos presos, 
procurando evitar que os rigores da pena extrapolem a pessoa do condenado, 
além de sufocar a fonte geradora de novos criminosos. 

 

Por fim, não se pode olvidar que a impossibilidade da implementação de presídios 

privados não obstaculiza e não abala a conveniência de um compromisso comunitário efetivo 

com a reinserção social do condenado. O Estado é um interlocutor frio, impessoal e abstrato, 

que não é capaz de, sozinho, implementar real reinserção, devendo atuar em consonância com 

a comunidade (CERVINI, 2008, p. 241). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O programa de privatização total dos presídios é, a nosso ver, ilegal, inconstitucional e 

antiético. Concordamos com Nunes, quando afirma que a execução da pena é função pública 

intransferível e que a privatização viola os direitos e as garantias fundamentais dos presos, 

possibilitando uma superexploração do trabalho prisional (2012, p. 366). 

Posição contrária não pode ser defendida nem pelos mais pragmáticos, que poderiam 

apontar sucessos concretos para defender a privatização das prisões, pois, como demonstra 

Minhoto (2009, p. 11): 

 

Os defensores da privatização têm frequentemente manifestado o wishful 
thinking de que uma “fertilização cruzada” entre os setores público e privado 
poderia propiciar uma sinergia ótima capaz de fazer que uma esfera 
aprendesse e se beneficiasse com a incorporação dos métodos e técnicas de 
gestão da outra. O que se observa na prática, porém, à medida que 
gradualmente a privatização se aproxima do “núcleo duro” do sistema 
prisional – o encarceramento de adultos –, é uma espécie de “fertilização 
cruzada” às avessas, em que mais e mais as prisões privadas se veem às 
voltas com os mesmos problemas dos estabelecimentos públicos, 
notadamente a superpopulação, um regime disciplinar desumano e um 
contexto avesso às estratégias de reabilitação dos condenados, minando 
assim a promessa privatizante nos exatos termos em que vem sendo 
advogada. 

 

Apesar disso, é uma tônica entre os autores brasileiros o apoio à semiprivatização, 

com a entrega de apenas alguns serviços materiais ao particular. Luiz Flávio Borges D’Urso 

prega que o modelo ideal está entre o adotado pelos Estados Unidos e aquele utilizado na 

França, de maneira que o Estado pague à empresa tudo o que gasta com a manutenção do 

presídio e mais uma margem de lucro. Isso afastaria a alegação de exploração de mão de obra 

do preso pelo particular (1999, p. 74). 

Raúl Cervini admite, com a devida ponderação, e se analisando caso a caso, a 

terceirização de alguns serviços, sem que isso implique perda de controle do Estado sobre 

suas competências, exemplificando os setores de limpeza e alimentação e exigindo a 

fiscalização rigorosa sobre a prestação desses serviços (2008, p. 241). 

Já Maurício Kuehne cita uma classificação feita por Júlio Fabbrini Mirabete48, que 

                                            

48 MIRABETE, Júlio Fabbrini. A privatização dos estabelecimentos penais diante da Lei de Execução Penal. 
Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, v. 1, n. 1(jan-jul/1993), p. 61-71. 
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reparte as atividades penitenciárias administrativas em sentido amplo em duas subdivisões: 

atividades administrativas em sentido estrito (atribuições judiciárias) e atividades de execução 

material (apud KUEHNE, 2000, p. 131). Em seguida, o autor concorda com Mirabete, no 

sentido de que estas (atividades de execução material) poderiam ser delegadas ao particular, 

mas nunca aquelas, que são atribuições judiciárias, incluindo-se a administração do presídio e 

a disciplina dos presos (KUEHNE, 2000, p. 131). 

Por último, Adeildo Nunes registra que, apesar de a administração e a disciplina serem 

indelagáveis, outros serviços poderiam ser terceirizados, como saúde, educação e alimentação 

dos internos e a construção e manutenção das instalações dos estabelecimentos (2012, p. 367). 

Concordamos, em maior ou menos grau, com os autores citados. A privatização total 

de um presídio brasileiro é impossível, uma vez que ilegal e inconstitucional. Contudo, 

mesmo a semiprivatização deve ser encarada de maneira conservadora. 

A terceirização de serviços materiais é possível, assim como em qualquer outra área. 

A limpeza e a manutenção das instalações de diversos prédios públicos não é feita por 

servidores estatais, mas por empregados contratados de empresas terceirizadas. O mesmo vale 

para o fornecimento de refeições aos presos e aos funcionários do presídio e para o tratamento 

médico, odontológico e psicológico. 

Mesmo se admitindo que seria possível a terceirização desses serviços, cabe 

desencorajá-la. A manutenção e a limpeza são atividades mais simples, sendo possível o 

treinamento do preso para sua realização, de modo a favorecer sua reinserção social. O 

mesmo vale para o fornecimento de refeições em complexos penitenciários que contem com 

cozinha anexa ao refeitório, devendo ser liberado o treinamento de determinados detentos, 

criteriosamente selecionados, sempre com supervisão estrita, uma vez que se trata de local 

com diversos instrumentos perigosos. 

Até mesmo as áreas de saúde, seja médica, odontológica ou psicológica, deveriam ser 

preenchidas por servidores públicos concursados (assim como ocorre nos hospitais da rede 

pública), remunerados adequadamente e com a estabilidade necessária, atendendo, inclusive, 

à regra 46.3 da ONU. 

Todavia, caso não se atendam tais recomendações e sejam delegadas essas funções ao 

particular, porque possível, repita-se, elas não podem incluir, disfarçadamente, outras 

atribuições. Ou seja, não se pode, a pretexto de cuidar da manutenção da prisão, das refeições 

dos presos e da assistência à saúde, transferir-se presos para estabelecimento gerido pelo 

particular. Os serviços devem ser prestados dentro da unidade prisional, em local indicado 
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para tanto, onde os apenados estejam sob a tutela do Estado, que deve garantir sua integridade 

física, bem como a dos prestadores de serviço. 

Com essas considerações percebe-se que são indelegáveis pelo Estado a administração 

do estabelecimento, a disciplina e a segurança internas, assim como, em consonância com a 

Resolução nº 08 do CNPCP, de 2002, os serviços de auxílio ao juízo de execuções penais. 

Assim sendo, a diretoria, a secretaria, o corpo de agentes penitenciários e a equipe técnica 

responsável pelos exames criminológicos devem ser constituídos por servidores públicos 

concursados, que presentam o Estado em si, o único titular legítimo dessas atribuições. 

As razões desse posicionamento foram explanadas nos diversos itens abordados no 

trabalho. O poder de coação, tal qual a função jurisdicional, é atribuição estatal indelegável, 

sendo impossível permitir-se que um particular pratique esses atos. Os dois primeiros serviços 

citados, administração da penitenciária e disciplina e segurança internas, relacionam-se 

intimamente ao poder de coação estatal e fazem referência aos cargos da diretoria, secretaria e 

guarda. Já os serviços de equipe técnica remetem à função jurisdicional, uma vez que os 

pareceres emitidos servem de base para decisões judiciais de alta relevância, podendo 

interferir intensamente na concessão de benefícios penais, na progressão de regime prisional e 

na aplicação de sanções, dentre outras. 

A questão mais espinhosa, no entanto, é relativa ao trabalho do preso. A laborterapia é 

utilizada largamente como método de reinserção social do preso. Através dela, ele se ocupa, 

escapando do ócio que ajuda a degenerar o físico e o espírito, evitando a propagação de uma 

“cultura do crime”. Ademais, o trabalho dignifica o preso, que passa a se sentir útil, 

levantando sua autoestima e autoconfiança, além de proporcionar um meio de sobrevivência 

honesta ao término do período de encarceramento. 

Reforce-se, mais uma vez, que o ideal é a organização da laborterapia pelo Estado, 

constituída de trabalho profissionalizante, ou seja, que proporcione efetivo treinamento para o 

egresso sustentar a si e a sua família fora da prisão, mas podendo ela contemplar os serviços 

de apoio, como limpeza, alimentação e funções burocráticas. 

O gerenciamento do trabalho por uma empresa privada é inadmissível. Isso porque a 

empresa busca lucro, o que é juridicamente impossível do ponto de vista legal e 

constitucional, além de ser condenável sob a ótica econômica e dos direitos humanos. 

Como demonstrado anteriormente, a Lei de Execuções Penais veda a submissão do 

trabalho carcerário à empresa privada e também a sua finalidade de lucro, devendo ter 

objetivo unicamente educativo e produtivo. Outrossim, essa prática fere os princípios da 



62 

 

 

ordem econômica constitucional da livre concorrência e da busca do pleno emprego, além de 

ser ofensiva à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, ao 

restaurar condição semelhante à da escravidão, abolida cem anos antes da promulgação da 

Constituição de 1988. 

A sociedade pode (e deve) participar da execução penal, inclusive com relação à 

laborterapia, mas não na forma de empresa privada. Entidades sem fins lucrativos, como 

associações, tal qual a APAC, e fundações, como a FUNAP (ainda que privada fosse), podem 

participar de diversas maneiras, como ministrando palestras, cursos profissionalizantes e até 

mesmo organizando o trabalho do preso, mas nunca obtendo lucro dessa atividade. 

Toda a renda gerada pelo trabalho do apenado, segundo o parágrafo único do art. 35 

da Lei de Execuções Penais, deve reverter à fundação pública ou à empresa pública, quando 

alguma dessas gerenciar o trabalho, ou ao estabelecimento penal, isto é, à Administração 

Pública. De lege ferenda, acreditamos que parte da renda obtida com a comercialização das 

mercadorias fruto do trabalho dos detentos deveria ser revertida para os próprios, como uma 

espécie de “participação nos lucros”, cada vez mais comum em empresas privadas, empresas 

públicas e sociedades de economia mista. Esse sistema seria apto a estimular a produtividade 

dos internos, motivando-os. 

Todo o dinheiro da entidade sem fins lucrativos deve ser oriundo de transferência 

voluntária acertada em contrato com o Poder Público ou de doações da sociedade civil. Além 

disso, a participação da instituição deve ser rigorosamente fiscalizada, para que não haja 

nenhum desvio ou má aplicação das verbas. Os contratos devem ser de duração máxima de 

cinco anos, com a renovação condicionada ao bom desempenho, aferido pelo conjunto de 

relatórios semestrais realizados por órgão do governo mediante visitação física não agendada 

previamente. 

Conclui-se, por conseguinte, que a extração de mais-valia da laborterapia desvirtua 

suas finalidades, voltando-se ao atendimento dos interesses do capitalista, não dos reclusos e 

da sociedade. 

Por fim, o serviço de ensino é passível de delegação, apenas por se considerar muito 

distante a situação ideal de haver uma unidade de ensino público em cada estabelecimento 

prisional, uma vez que isso não reflete nem a realidade extramuros. A quantidade e a 

qualidade das escolas públicas brasileiras não são uma experiência bem-sucedida de maneira 

geral, sendo certo que seria inócua a defesa da aplicação desse conceito às penitenciárias. 

Então, admite-se a terceirização do ensino, que pode ser prestado por particular, desde 
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que dentro do estabelecimento penitenciário, podendo ser presencialmente ou pelo método 

telepresencial, com distribuição de sinal de satélite. Essa tecnologia pode atuar em grande 

favor da propagação da educação nos presídios com facilidade na logística e a custos mais 

baixos. A remuneração deve ser fixada em contrato com o Poder Público, com base na 

qualidade do serviço fornecido aferida por fiscalização. 

Feitas essas considerações sobre a possibilidade ou não de delegação de cada serviço 

ao particular, cabe realizar breve análise sobre as espécies de contratos administrativos 

cabíveis a concretização dessa delegação. 

Inicialmente, a terceirização de serviços de manutenção, limpeza, alimentação, 

educação e assistência de saúde poderia ser feita através de contrato administrativo simples, 

obedecendo-se aos preceitos estabelecidos pela Lei nº 8.666, de 1993. 

Atualmente, como visto no capítulo 3, há uma tendência no sentido da assinatura de 

contratos de parceria público-privada para a gestão de presídios brasileiros. Esses contratos 

não são como aqueles ordinários de prestação de serviços regidos pela Lei nº 8.666, de 1993, 

tampouco são contratos de concessão comum, disciplinados pela Lei nº 8.987, de 1995. Trata-

se de contratos de concessão especial (em oposição à concessão comum), que podem ser de 

dois tipos: patrocinada ou administrativa. 

A concessão especial sempre comporta remuneração do parceiro privado pelo parceiro 

público. Todavia, o que determina a diferenciação entre a concessão patrocinada e a 

administrativa é a existência de outra fonte de renda baseada na cobrança de tarifa do usuário 

do serviço, como aduz Adeildo Nunes, invocando os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro49 (2006 apud 2012, p. 366-367). 

Por isso a concessão patrocinada é mais utilizada para serviços públicos, no sentido 

clássico da expressão, como transporte, manutenção de rodovias e gestão de museus, por 

exemplo. Enquanto isso, a concessão administrativa é voltada para serviços que não têm 

usuários específicos, sendo a destinatária a própria Administração Pública, como é o caso de 

habitação popular e de infraestrutura elétrica, por exemplo. 

Também não são necessárias maiores ilações sobre a impossibilidade da parceria 

público-privada patrocinada no sistema prisional, em razão da própria natureza do instituto, 

uma vez que não é possível a cobrança de tarifa dos presos pelos serviços fornecidos a eles, 

                                            

49 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 308. 
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sequer é constitucional a cobrança de qualquer preço pela visitação de parentes ou para a 

execução de programas de voluntariado no interior do estabelecimento ou nenhum tipo de 

tarifação. 

Quanto à parceria público-privada administrativa, ela não pode ser utilizada no sistema 

prisional exatamente por conta dos obstáculos já apresentados anteriormente. Essa 

modalidade de concessão pressupõe características que são, a nosso sentir, proibidas no 

âmbito penitenciário. 

De largada, o art. 4º da Lei nº 11.079, de 2004, em seu inciso III, traz a seguinte 

diretriz: “indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de 

polícia e de outras atividades exclusivas do Estado”. Dessa maneira, a própria lei impede que 

se deleguem ao particular as atividades relativas ao jus imperii, entre as quais se enquadram a 

execução das penas e o exercício do poder de polícia intrínseco a um estabelecimento 

prisional. 

Cabe, no entanto, explicitar porque se afirma que é possível a contratação de serviço 

com base na Lei nº 8.666, de 1993, mas não a concessão administrativa de serviços a partir da 

Lei nº 11.079, de 2004: essas espécies contratuais não se identificam. De acordo com José dos 

Santos Carvalho Filho, enquanto na primeira hipótese o particular apenas fornece o serviço e 

recebe o preço correspondente, na segunda ele é obrigado a investir na atividade (2012, p. 

427). 

O que o distinto administrativista afirma é que a contratação fundada na Lei nº 8.666, 

de 1993, é como uma prestação de serviços comum, que visa a suprir uma necessidade da 

Administração Pública, mas, por ser firmada com o Estado, segue as regras de Direito 

Público, como a precedência de licitação, por exemplo. Já a parceria público-privada não é 

mera prestação de serviços, mediante o pagamento do preço, uma vez que o particular é 

obrigado a investir grandes quantias na atividade a ser desenvolvida em substituição ao 

Estado (por isso é tipo de concessão), o que o sujeita a maiores riscos e, por isso, a 

contraprestação deve ser maior. 

É exatamente por ser uma concessão ao particular de uma atividade a ser exercida no 

lugar do Poder Público, ou seja, por se tratar da gestão de um negócio público, é que Carvalho 

Filho prega ser necessária a conferência de certa autonomia empresarial ao particular, para 

que esse atue com eficiência e alcance as metas propostas (2012, p. 427). Por outro lado, isso 

configura justamente vedação no que tange ao sistema prisional, pois o particular não pode 

desempenhar o papel do Estado em atividades intransferíveis, muito menos com autonomia. 
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E continua o autor (2012, p. 428): 

 

Verifica-se, pois, que a concessão administrativa constitui mero pretexto 
para atrair investimento do setor privado e, como o concessionário é pessoa 
privada e persegue lucros, fica no espírito do intérprete séria dúvida sobre a 
dimensão da contraprestação a que estará sujeita a Administração no caso de 
contratação dessa espécie. 

 

Vê-se que, ao questionar o limite da remuneração do particular proveniente do erário, 

Carvalho Filho reconhece, como é óbvio, que o particular persegue lucro, que seu objetivo 

primeiro não é o desenvolvimento de um bom serviço, tampouco o respeito às normas 

jurídicas ou a satisfação da vontade social, nem mesmo a recuperação real do apenado. O 

particular é atraído para firmar contrato de concessão administrativa com a finalidade de 

lucrar e isso deturpa completamente os fins da execução penal. 

Resta demonstrado que, apesar de alguns estados brasileiros, como Minas Gerais e 

Pernambuco, terem adotado o regime de parceria público-privada, tal sistema não pode ser 

utilizado na seara prisional, uma vez que: a) há vedação legal expressa sobre transferência do 

jus imperii; b) a persecução de lucro deprava os desígnios de ressocialização da pena; e c) os 

contratos de compra, de prestação de serviço e de execução de obra previstos na Lei nº 8.666, 

de 1993, já servem adequadamente às modalidades de terceirização admitidas para o sistema 

penitenciário. 

Por fim, deixando o campo administrativista, é importante salientar que um 

movimento iniciado no fim do século XX, agravado no início do terceiro milênio, 

notadamente com a declarada “guerra” ao terrorismo, subverte a lógica do Direito Penal 

mínimo e do princípio da ultima ratio, expandindo a área de atuação desse ramo do Direito, 

demolindo todo o arcabouço teórico e prático construído pelos penalistas liberais. 

Esse pensamento procura, implícita ou manifestamente, antecipar cada vez mais o 

cometimento do crime, busca ser mais preventivo. O problema é que essa tentativa aficionada 

de premonição leva a abusos incríveis, à criminalização de grupos sociais, como pobres, 

desempregados, imigrantes, negros, e mesmo viciados em drogas, que mais são doentes do 

que criminosos. 

Resume esses registros, concluindo este trabalho, passagem de Laurindo Dias Minhoto 

(2009, p. 12): 

 

Inflação normativa, conceitos jurídicos indeterminados e políticas 
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draconianas para polícia, tribunais e prisões reforçam-se mutuamente como 
mecanismos de captação de dividendos eleitorais e figuram no centro do 
novo senso comum criminológico. Pela via do populismo penal, o governo 
pelo crime converte-se em arena de vocalização de medo, insegurança e 
ressentimento em tempos de violência-espetáculo e apartheid social.(...). 
O direito penal seletivamente mínimo da época anterior tende a assumir cada 
vez mais a forma de um contradireito penal máximo, que normaliza práticas 
punitivas incompatíveis com princípios elementares do Estado de Direito, na 
lógica de um direito penal do inimigo50, que se expressa emblematicamente 
na legalização da tortura, mas também na introdução de categorias jurídicas 
indeterminadas nos ordenamentos e no afrouxamento de garantias 
processuais em nome de um ideal de eficiência punitiva. 

  

                                            

50 Para saber mais sobre a teoria de Günther Jakobs, remetemos o leitor à precisa e concisa explicação de Juarez 
Cirino dos Santos, em seu artigo O direito penal do inimigo – ou o discurso do direito penal desigual, 
disponível, na íntegra, no sítio eletrônico do Instituto de Criminologia e Política Criminal: 
<http://icpc.org.br/wp-content/uploads/2012/05/direito_penal_do_inimigo.pdf>. Acesso em: 11/mar/2013. 
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