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RESUMO: O Sistema Prisional Brasileiro está enfrentando enormes dificuldades, 

principalmente o de superlotação e problemas na ressocialização dos presidiários. Debate-se 

como alternativa a privatização de prisões como uma possível solução para o Estado, a fim de 

reorganizar o sistema e ressocializar os presos, tendo ainda uma redução dos gastos do Estado. 

Desse modo, apresenta-se como problema de pesquisa como e será que a privatização pode 

realmente ser a solução para todos os problemas encontrados nos presídios Brasileiros? Temos 

como objetivo geral debater a privatização como uma solução para todos os problemas 

encontrados nos presídios Brasileiros. E como objetivos específicos estudar a pena e os direitos 

dos presos na Lei De Execução Penal, nº 7.210, de 11 de julho de 1984; apontar os problemas 

existentes nas penitenciárias Brasileiras nos dias atuais; estudar o processo de privatização das 

penitenciárias trazendo exemplos de sua aplicação já existentes; trazer à Luz do Direito as 

possibilidades/vantagens/desvantagens da privatização das penitenciárias no Brasil e quais os 

benefícios para a sociedade e para os Direitos dos presidiários. O estudo se classifica como uma 

revisão bibliográfica, com método hipotético dedutivo. Diante do estudo, aponta-se que a 

privatização dos presídios no Brasil surge como uma alternativa para o caos da superlotação e 

da reincidência dos presos nos dias atuais.  

 

Palavras-chave: Presídios. Privatização. Ressocialização. 

 

ABSTRACT: The Brazilian Prison System is facing enormous difficulties, especially 

overcrowding and problems in the re-socialization of prisoners. It is debated as an alternative 

to the privatization of prisons as a possible solution for the State, in order to reorganize the 

system and re-socialize the prisoners, while also reducing the State's expenses. In this way, it is 
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presented as a research problem how and can privatization really be the solution to all the 

problems found in Brazilian prisons? Our general objective is to debate privatization as a 

solution to all the problems found in Brazilian prisons. And as specific objectives to study the 

penalty and the rights of prisoners in the Law of Penal Execution, nº 7,210, of July 11, 1984; to 

point out the problems that exist in Brazilian prisons today; study the process of privatization 

of penitentiaries with examples of their application already existing; bring to light the law the 

possibilities / advantages / disadvantages of the privatization of penitentiaries in Brazil and 

what are the benefits for society and for the rights of prisoners. The study is classified as a 

bibliographic review, with hypothetical deductive method. Given the study, it is pointed out 

that the privatization of prisons in Brazil emerges as an alternative to the chaos of overcrowding 

and recurrence of prisoners today. 

 

Keywords: Prisons. Privatization. Resocialization. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente o sistema presidiário Brasileiro, encontra-se defasado, pois contém um alto 

índice de pessoas aprisionadas, um número que infelizmente, vem tendo uma alta taxa de 

crescimento ao decorrer de cada ano, índice esse demostrado pela superlotação do sistema 

presidiário Brasileiro. Nesse sistema presidiário, encontram-se pessoas em um número superior 

ao ideal em selas, desrespeitando em inúmeros casos os direitos fundamentais desses 

presidiários assegurados pela Constituição Federal de 1988, como o princípio da igualdade, e 

principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Nesse contexto, a privatização ou terceirização deste setor surge como uma saída para 

a restauração do sistema penitenciário Brasileiro, tendo em vista, que o setor privado abriria um 

novo mercado de possibilidades gerando empregos e uma economia para os cofres públicos, 

além de uma melhoria na instalações penitenciaria que hoje estão ultrapassadas. Assim, surge 

o objetivo dessa pesquisa, a qual se apresenta em como realizar um estudo sobre a 

constitucionalidade e a legalidade da privatização dos presídios no Brasil e trazer resultados 

relevantes para essa temática. 
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Buscando abordar a privatização das penitenciarias no Brasil apresenta-se como 

problema de pesquisa desse estudo: como e será que a privatização pode realmente ser a solução 

para todos os problemas encontrados nos presídios Brasileiros? Para responder essa pergunta, 

aponta-se como objetivo geral debater a privatização como uma solução para todos os 

problemas encontrados nos presídios Brasileiros. E como objetivos específicos: estudar a pena 

e os direitos dos presos na Lei De Execução Penal, nº 7.210, de 11 de julho de 1984; apontar os 

problemas existentes nas penitenciárias Brasileiras nos dias atuais; estudar o processo de 

privatização das penitenciárias trazendo exemplos de sua aplicação já existentes; trazer à Luz 

do Direito as possibilidades/vantagens/desvantagens da privatização das penitenciárias no 

Brasil e quais os benefícios para a sociedade e para os Direitos dos presidiários. 

Como hipótese de resposta para nosso problema de pesquisa destaca-se que, quando o 

Estado passar o dever do cumprimento da pena do indivíduo para entidade privada, dando o 

poder para o ente privado de retirar a liberdade de um indivíduo, a privatização não acabará por 

ferir os princípios fundamentais encontrados na Constituição, sendo possível sim a privatização 

das penitenciárias sem ferir os Direitos do Cidadão.  

Justifica-se a escolha dessa temática pelo fato de esse, ser um tema que se mostra 

relevante, uma vez que, a atual situação em que se encontra os presídios Brasileiros é resultado 

de uma total ineficácia por parte do Estado em administrar os presídios Brasileiros, visto os 

altos índices de criminalidade e reincidência encontrados no país. Assim, tem ganhado força 

um discurso de privatização, que se dá, muito devido ao grande gasto do dinheiro público, para 

a manutenção das penitenciárias.  

Justifica-se ainda esse debate pelo fato da ressocialização dos presos, não ter se 

mostrado muito efetiva, já que a grande maioria das pessoas que deixam as penitenciárias no 

Brasil, acabam sendo reincidentes de algum ato infracional, muitas vezes cometendo uma 

infração maior que a primeira cometida, como de um furto para um assalto a mão armada, ou 

seja, a cadeia acaba por ser um meio de qualificação para a criminalidade. Com a privatização 

possibilitaria a construção e reformas de novas instalações que permitiriam uma melhor estadia 

do preso nas penitenciárias e dar todo o suporte necessário para sua reintegração na sociedade.      

Para desenvolver esse estudo, opta-se pela metodologia de revisão bibliográfica, com 

método hipotético dedutivo, por meio de doutrinas, artigos e Lei seca, para sua pesquisa e 

desenvolvimento, e responder à problemática e aos objetivos propostos.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1. A PENA 

 

A pena é uma sanção aplicada por pessoas pré-determinadas de uma sociedade, com o 

intuito de punição ou como forma de reparação por um ato cometido por um indivíduo desta 

sociedade, a outro ou até a comunidade que ele faz parte. Desde que a sociedade grupal teve 

início, foram criadas penas, para quem cometesse atos contra os seus semelhantes, assim 

tentando impedir que essas ações praticadas colocassem em risco a segurança do grupo, sendo 

criadas as primeiras penas. 

Segundo Maggiore (apud GRECO 2017, n. p.), “a pena – como impulso que reage com 

um mal ante o mal do delito – é contemporânea do homem; por este aspecto de incoercível 

exigência ética, não tem nem princípio nem fim na história. O homem, como ser dotado de 

consciência moral, teve, e terá sempre, as noções de delito e pena”. 

Como Rogério Greco (2017, n. p.), também explanou, que a pena era aplicada por 

pessoas escolhidas por deus, sendo elas padres, sacerdotes ou profetas, uma vez que estes teriam 

aparentemente uma ligação direta com os deuses e que atuavam de acordo com a vontade destes. 

Assim permitindo que estas pessoas consideradas santificadas pudessem cometer incontáveis 

atrocidades em nome dos seus deuses, com o fim de manter o controle da sociedade, 

justificando que a pessoa pecou contra deus e por isso deviria ser penalizada.  

Segundo Magalhães Noronha (Apud GRECO, 2017, n. p.) a pena antigamente também 

era uma certa vingança pessoal, podendo ser pratica por quem foi atingido pelo ato, a quem 

cometeu. Um exemplo seria a Lei de Talião, em que quem foi ferido podia penalizar a pessoa 

que o feriu em um grau semelhante. 

Com o passar do tempo, a pena evoluiu para o privar o indivíduo da sua liberdade, assim 

estaria sendo imposto sobre ele uma solidão, e esta geraria uma certa submissão por sua parte, 

que em isolamento refletiria sob seus atos, veria que o dano imposto sobre ele, não valeria apena 

pelos atos cometidos, pois ele acredita que no fundo é da natureza do homem ser bom, e este 

tempo isolado serviria para o indivíduo ponderar e se redimir, como bem aponta Foucalt (1996, 

p. 213). 
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Contudo Beccaria (1764, n. p.), contraria esta ideia. Para ele o Estado que deveria 

investir em meios para impedir os crimes e não em meios de puni-los, pois só assim conseguira 

preservar a sociedade do próprio homem, e do mau que ele poderia cometer. Já que ao retirar o 

indivíduo completamente da sociedade, você apenas estaria dando uma falsa sensação de 

segurança, pois o verdadeiro intuito do Estado deveria ser a ressocialização. 

O grupo Racionais MC’s, concorda com as ideias de Beccarria (1764), contextualizando 

na sua música Diário de um Detento,  que o indivíduo na prisão acaba sendo marginalizado e 

excluído da sociedade e pelos seus familiares, e assim acaba se inserindo ainda mais na 

criminalidade, pois encontra nela um refúgio e uma aceitação dos outros detentos, e também 

para conseguir regalias para com os outros, seja de melhores condições de vida nas 

penitenciarias, já que muitas enfrentam a superlotação e condições insalubres para habitação ou 

até mesmo acabam buscando refúgio nas drogas, para conseguir uma fuga daquela realidade, e 

assim conseguir aguentar a sua estadia na penitenciária. 

Queiroz (2008) nos afirma que: 

 

O fim da pena era a prevenção eficaz da prática de novos delitos, baseado na 

individualização de cada infrator, sendo que a missão da pena para os ocasionais, não 

seria a penalização, mas sim advertência, para os que necessitem de correção, seria a 

ressocialização com a educação durante a execução penal, e para os incorrigíveis seria 

a penalização por tempo indeterminado, ou seja, até que não reste dúvida da 

recuperação do infrator (QUEIROZ, 2008, p. 93). 

 

Cardozo em reportagem para o G1 (2015), concorda com isso, pois para ele o crime é 

quem comanda dos presídios, e mandar alguém para as penitenciarias apenas, estará motivando 

a pessoa a conseguir novos contatos para novos crimes, como também a conhecer as grandes 

organizações criminosas brasileiras. 

Entende-se, portanto que a pena foi usada historicamente, como um meio de punir o 

indivíduo, esperando que o dano causado pelo prejuízo da pena imposta, servisse como meio 

de ressocialização. Contudo este tipo de pena não tem se mostrado suficiente para a 

ressocialização do preso, sendo que os meios de ressocialização que visam a reintegração do 

detendo na sociedade, tem se mostrado mais eficazes, conseguindo evitar que se tenha uma 

nova conduta contraventora, por parte do presidiário. 
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2. DIREITOS DOS PRESOS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL Nº 7.210/84 

 

O legislador criou a Lei De Execução Penal, nº 7.210, em 11 de julho de 1984, com o 

intuito de tentar garantir os direitos dos detentos, e viabilizar o cumprimento da pena 

assegurando todos os direitos humanos e fundamentais destes.  

Posto isso, a Lei de Execução Penal, prevê em seu artigo 1º e subsequentes, que a sua 

finalidade possa proporcionar condições para que o condenado ou internado se reintegre à 

sociedade de uma forma harmônica, prevendo punições que deveriam ser mais benéficas no 

decorrer da execução da pena, para possibilitar uma eventual ressocialização do detento na 

sociedade, assim que terminasse de cumprir a sua pena. Obriga assim, o Estado a fornecer 

completamente uma estrutura física e psicologica, que possa realizar este serviço de inserção 

do indivíduo de volta a sociedade (BRASIL, 1984). 

O artigo 3° da referida Lei, ainda garante que o indivíduo tem a segurança da garantia 

de todos os seus direitos não atingidos pela sentença de privativa de liberdade, devendo assim 

ser uma obrigação do Estado fornecer um ambiente seguro, com higiene básica além de 

alimentação e saúde, da mesma forma todos os direitos fundamentas para sobrevivência 

humana (BRASIL, 1984).  

Em seu artigo 4° o legislador previu, que o Estado deveria contar com o auxílio da 

comunidade no processo da execução da pena e da medida de segurança, contudo percebe-se 

uma inexistência por parte da sociedade, na hora de auxiliar neste ressocialização, ficando 

muitas vezes o detento ausente da sociedade, chegando a sofrer psicologicamente pelo 

abandonamento social da família e da comunidade. O Estado, além de ter o desinteresse no 

acompanhamento psicológico dos presidiários, ainda por cima tem a negligência quanto a 

questão da infraestrutura dos presídios, deixando várias pessoas em celas minúsculas, sem cama 

para todos os detentos, sem acesso a higiene básica ou a saúde para os detentos, devendo em 

muito a falta do interesse da sociedade para com essas pessoas (BRASIL, 1984). 

A Lei de Execuções Penais, também em seu artigo 10º diz que o Estado deve prevenir 

o crime e conduzir o retorno do preso à convivência em sociedade. Dando apoio e atenção com 

ajuda de profissionais qualificados, além das unidades prisionais, tendo a capacidade de 

produzir um desenvolvimento social por parte do apenado. A forma desta assistência, está 

prevista no artigo 11, encarregando o Estado do dever de fornecer assistência material, à saúde, 

jurídica, educacional, social e religiosa, assegurando às pessoas em cumprimento de medida de 
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privativa de liberdade a possibilidade de sua inclusão social, por meio destes serviços (BRASIL, 

1984). 

Em seu capítulo II, artigo 88 da Lei De Execução Penal, nº 7.210, de 1984 temos:  

 

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) (BRASIL, 1984). 

 

Sabe-se porém, que a realidade dos presídios brasileiros são muito diferentes do que 

determina a Lei anteriormente citada. O Estado criou esta Lei com o intuito de assegurar os 

direitos básicos para com os apenados, visto que muitos acabam em celas lotadas, sem a mínima 

estrutura física para comportar a quantidade de presos que se tem hoje no Brasil, ou mesmo a 

condição psicológica necessitada pelos detentos, isto advém de uma má administração por parte 

do Estado, já que o mesmo não possui um controle sobre o sistema carcerário, o que acaba 

gerando cada vez mais contratempos, como rebeliões e condições cada vez mais insalubres, 

assim os problemas que não são resolvidos vão se acumulando ao decorrer do tempo. 

 

 

3. PROBLEMAS DAS PENITENCIÁRIAS 

 

Hoje os gestores dos presídios Brasileiros, enfrentam grandes dificuldades financeiras e 

sanitárias, por serem formados em sua maioria, por pessoas de classes mais baixas e minorias, 

acabam muitas vezes, sendo deixados de lado pelos legisladores, em consequência também, de 

grande parte da população, não se importar com as condições desumanas encontradas nestes 

locais.   

Segundo a pesquisa realizada pela BBC Brasil (2017), o Sistema Carcerário Brasileiro 

possui problemas que já estão sendo solucionados por outros países. Um deles é a superlotação, 

uma vez que a população penitenciária chegou a 622.202 pessoas em dezembro de 2014, onde 

o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, tendo apenas antes do país os 

Estados Unidos com 2.217.000 presos, a China com 1.657.812 presos e a Rússia com 644.237 

presos. 
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A Lei de Execução Penal, ainda previu em seu artigo 85 que deveria haver 

compatibilidade entre a estrutura física e a capacidade de ocupação do presidio, entretanto, a 

superlotação tem como efeito imediato não só a violação da letra de Lei, mas também, dos 

princípios constitucionais. 

Outro problema decorrido da superlotação, é a saúde precária encontrada nas 

penitenciarias, a pesquisa da BBC Brasil (2017), demostrou ainda, que o índice por 

contaminação por doenças como HIV, tuberculose e muito maior do que do resta da população, 

além de problemas com álcool e drogas, que acabam sendo um meio de fuga da realidade 

encontradas por essas pessoas, para se esquecerem da ocasião em que se encontram. 

Além disso, foi apontado na pesquisa da BBC Brasil (2017), que o índice de reincidência 

é de 70%, (segundo estatísticas oficiais), expondo a ineficácia do nosso sistema prisional, já 

que a imensa maioria que deixa os sistemas prisionais acaba retornando. Mostrando que a 

privação da liberdade do indivíduo não funciona para a ressocialização com a sociedade, pode 

se ainda dizer que isto se deve à falta de incentivo a programas que visem reintegra-los a 

sociedade.  

Um documento que é necessário se fazer uma análise para demonstrar a péssima situação 

dos presídios Brasileiros, é o relatório da II Caravana Nacional de Direitos Humanos (2000), 

que realizou uma avaliação do Sistema Carcerário Brasileiro, fazendo visitas nas penitenciárias, 

presídios e delegacias de seis Estados. 

O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Marcos Rolim, relatou que: 

 

Nossas inspeções se realizaram, todas, sem prévio aviso, o que garantiu a 

possibilidade de inúmeros flagrantes de situações irregulares e procedimentos ilegais. 

A sensação que temos, ao final dos nossos trabalhos, é a de que conhecemos um 

sistema absolutamente "fora da Lei". Os imperativos definidos pela Lei de Execução 

Penal (LEP) são solenemente ignorados em todos os Estados. Realidade do arbítrio, 

os presídios Brasileiros são uma re-invenção do inferno. A resultante, entretanto, não 

é uma construção metafísica ou uma especulação religiosa. Aqui, os demônios têm 

pernas e visitam os presos a cada momento. 

 

O relatório mencionado, conseguiu mostrar a realidade das penitenciárias brasileiras, 

expondo as péssimas condições de infraestrutura, maus tratos e violência, sofrido pelos 

detentos, além da falta de higiene, saúde e alimentação.  

Além dos problemas presenciados nos presídios brasileiros, como superlotação, falta de 

estrutura e sua ineficiência, a execução da pena termina sendo um gasto muito maior para o 

Estado, do que a de um estudante, custando um detento por mês o valor de R$ 2.400,00 (dois 
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mil e quatrocentos reais) no ano de 2018, este valor é 13 vezes maior, do que o gasto de um 

estudante de ensino médio no Brasileiro, conforme dados do STF e do CNJ. 

Sem encontrar um meio viável de proporcionar a ressocialização ao indivíduo, a 

privativa de liberdade simplesmente só serve, para excluir a pessoa da sociedade. Os índices de 

reincidência são a maior prova disso. Beccaria (1764, n. p.), diz que “o meio mais seguro, mas 

ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal, é 

aperfeiçoar a educação”. Beccaria (1764) já nos vinha demonstrando, que o único jeito de baixar 

os altos índices de criminalidade era com uma melhor ressocialização, já que o simples 

confinamento do detento não funcionaria, entretanto o mais correto nesta perspectiva, seria 

investir na educação para evitar problemas futuros de criminalidade. 

Estes problemas, sem dúvidas se dão em muito pelo desinteresse da população com os 

presidiários, visto que boa parte da população não se importa com o cenário encontrado nas 

penitenciárias brasileiras. Estas circunstâncias infelizmente, só impedem a ressocialização do 

preso, e fazem com que ele se envolva ainda mais na criminalidade, visto que fica difícil para 

o detendo conseguir novas oportunidades na sociedade, devido ao grande preconceito ainda 

existente nos dias atuais com ex-presidiários.  

 

 

4. COMO OCORRE A PRIVATIZAÇÃO  

 

 A privatização surge como um meio de tentar solucionar os problemas apresentados, 

como superlotação e os altos gastos dos recursos públicos. Nesse contexto, destaca-se como 

exemplo e semelhança o processo ocorrido nos Estado Unidos, em que sua origem decorre dos 

mesmos problemas enfrentados atualmente no Brasil. 

Segundo Silva (2020) os Estados Unidos, implementou o sistema de privatização na 

década de 80, pelo então presidente Ronald Reagan, devido a insatisfação com o dinheiro gasto 

nos presídios e também buscando uma forma de controlar a falta de recursos públicos na época 

de seu governo. Pois esta seria uma solução que favoreceria as empresas do país, e que ainda 

simpatizaria com os ideais capitalistas adotadas nos EUA. Sabe-se que o sistema jurídico dos 

EUA é diferente do Brasil, mas busca-se espalhar o que pode ser adaptado aos presídios 

brasileiros e ao nosso sistema jurídico vigente. 
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Devido a influência norte-americana, pouco a pouco no Brasil começou a ganhar força 

a ideia da privatização, com o pretexto da redução de custos no país. A ideia de transferir setores 

públicos para iniciativa privada, e a terceirização de serviços como limpeza e alimentação, foi 

se firmando cada vez mais como uma ideia que incentivaria a economia do país, já que era mal 

administrada pelo Estado. Di Pietro (2003), diz que a privatização é: 

 

Diminuir o tamanho do Estado e que compreendem, fundamentalmente: a) 

desregulação (diminuição da intervenção do Estado no domínio econômico); b) 

desmonopolização de atividades econômicas; c) a venda de ações de empresas estatais 

ao setor privado; d) a concessão de serviços públicos (com a devolução da qualidade 

de concessionário à empresa privada e não mais a empresas estatais, como vinha 

ocorrendo);  

e) os contracting out (como forma pela qual a Administração Pública celebra acordos 

de variados tipos para buscar a colaboração do setor privado, podendo-se mencionar, 

como exemplos, os convênios e os contratos de obras e prestação de serviços); é nesta 

última formula que entra o instituto da terceirização (DI PIETRO, 2003, p. 17). 

 

Conforme Cordeiro (2014, p. 117) nos explica, a privatização dos presídios significa 

que o Estado irá transferir a sua responsabilidade em executar as penas de privativa de 

liberdade, para o ente privado, ficando este então encarregado de administrar toda a 

penitenciária. Sendo assim o Estado bem como os servidores públicos, irão se distanciar 

passando toda a aplicação da pena para o setor privado.  

A autora Fagundes (2003, n. p.) assinala que, nesse contexto, "apresenta-se a alternativa 

de tornar mais flexível a administração pública, surgindo, como tema recorrente, e ganhando 

especial destaque, a ideia de parcerias com o setor privado". 

Uma das principais justificativas que incentiva a privatização do sistema penitenciário, 

é a de uma possível diminuição nos custos para com cofres públicos. Silva (2016, p. 139) 

salienta que, este novo tipo de administração carcerária, que tem como intuito ressocializar o 

preso por meio de trabalhos que seriam disponibilizados durante o cumprimento da pena, para 

os detentos, acaba gerando um interesse econômico, visto que o Estado, ao se exonerar desta 

atividade, passando essa para o ente privado, acaba por produzir um novo mercado ao redor da 

marginalidade, proporcionando assim novos empregos, em virtude de estar gerando novas 

vagas em empresas que teriam como intuito o bom rendimento do Sistema Prisional Brasileiro. 

Dessa maneira, para que se tenha uma boa fonte de receita, seria de suma importância 

para administração privada, conservar o detendo preso pelo maior tempo possível, fazendo com 

que as Leis acabassem ficando mais duras e severas, causando com que as penas de privativa 
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de liberdade fossem mais altas. Posto isto, Silva (2016, p. 139) afirma que aconteceria o 

surgimento de um enorme encarceramento a fim de estimular este novo tipo de negócio. Em 

virtude dessas reflexões, é incoerente se pensar que uma empresa privada busque pelo lucro 

com o encarceramento e ainda se estimule para ressocializar dos detentos, tendo em vista que 

uma vez que estes se ressocializem e não voltem para criminalidade, acabaria ocasionando uma 

queda nos lucros cobiçados pelas empresas. 

No Brasil, até este instante, não foi predeterminado um método de privatização, em um 

modelo mais abrangente, como existe em outros lugares. Contudo alguns métodos de 

terceirização e parceria público-privada, já estão sendo testados e implementados. Com o 

surgimento das parcerias público-privadas, passou a ser necessário compreender e diferenciar 

a privatização da terceirização e das parcerias público-privadas, para entender qual é a 

participação da iniciativa privada no gerenciamento dos estabelecimentos prisionais em cada 

uma delas. É o que se busca debater nas próximas seções desse estudo.  

 

4.1. PRIVATIZAÇÃO 

 

A privatização tem como intuito diminuir a participação do Estado nas atividades 

econômicas e sociais, transferindo a administração dos presídios para o ente privado. Segundo 

Cordeiro (2014, p. 116), a privatização consiste na “eliminação total ou parcial das regras 

elaboradas pelo Estado, pertinentes ao mercado e à economia”. 

Amara Filho afirma que a privatização se consiste pelo ato da substituição das empresas 

por propriedade do Estado para serem administradas pelo setor privado. Como já dito em outro 

momento, na privatização das penitenciarias brasileiras, poderia ser concedido um total poder 

sobre atividades exercidas pelo Estado na administração e execução penal ao setor privado. 

Nesse sentido, Cordeiro (2014, p. 117), afirma que poderíamos ter uma privatização no 

sistema presidiário, de forma mais ampla, porém, com a fiscalização do Estado ainda. Em outras 

palavras, seria na transferência total da responsabilidade do Estado em executar as penas ao 

particular e ainda no repasse da administração dos presídios para o mesmo. Porém, o Estado 

ainda criaria regras para a fiscalização dos presídios, não ficando assim completamente sem 

encargos sobre estas atividades.  

Todavia, põem-se em pauta como uma adversidade o interesse do ente privado em 

buscar a ressocialização do detento, tendo em vista que, para gerar mais lucro para o setor 
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privado precisaria de mais pessoas em cárcere privado; desta forma como Cordeiro (2014) 

afirmou, poderia se ter uma privatização por completo das penitenciarias  e o Estado, poderia 

também optar por uma forma menos ampla, privatizando apenas alguns serviços nos presídios, 

como alimentação, limpeza, onde se faria o uso da terceirização de empresas privadas.  

 

4.2. TERCEIRIZAÇÃO NOS PRESÍDIOS  

 

A terceirização seria uma espécie de parceria entre o Estado e setor privado, onde apenas 

algumas atividades passariam a ser realizadas pelo setor privado. Sendo assim, a terceirização 

se passaria pela contratação de uma empresa, especializada em alguma atividade necessária 

para o Estado . Como o serviço privatizado seria a única obrigação da empresa privada, acabaria 

por permitir um melhor desempenho da mesma, já que não precisaria se preocupar com o 

funcionamento de toda penitenciaria, facilitando até mesmo o serviço do Estado em gerir os 

presídios já que poderiam se focar em outras funções que dependem de mais esforço para serem 

realizadas.  

Deve-se ainda se constatar que a terceirização acaba por também proporcionar uma 

movimentação no mercado de trabalho tendo em vista que acarretaria na geração de novas 

empresas, e assim, seriam ofertadas novas vagas de empregos como também proporcionaria o 

pagamento de novos encargos por partes das mesmas. 

Com a criação do Decreto-Lei nº 200/67, previu-se a hipótese de terceirização do serviço 

público, com a finalidade de diminuir o exercício de funções por parte da administração pública, 

conseguindo uma maior produtividade em determinadas atividades, como pode se observar no 

artigo 10, parágrafo 7: 

 

Artigo 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser 

amplamente descentralizada. (...) §7 Para melhor desincumbir-se das tarefas de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o 

crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará 

desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que 

possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 

privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 

execução. 

 

Visto isso, a substituição de certas atividades de competência da administração pública 

para as empresas privadas, ou seja, a terceirização pode se dar pelo meio da concessão e ou da 

permissão. Segundo Carvalho Filho, (2011, p. 338), a concessão do serviço público, será 
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transferido do ente público para o ente privado, por meio de um contrato administrativo, onde 

será apontado as atividades que serão passadas para a atividade privada, bem como a 

remuneração que deverá ser paga pelo Estado, além do interesse coletivo que essa atividade 

deverá ter.  

 Por fim falta diferenciar as parcerias público-privadas, da terceirização que se 

assemelham em muitos aspectos conceituais e práticos, abordados na próxima seção desse 

estudo. 

 

4.3. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

A elaborada das parcerias público-privadas, teve como intuito proporcionar novas 

possibilidades em projetos de melhoria e fornecimento de serviços básicos públicos solicitados 

pela sociedade. Sendo assim, as intitulada PPP´s, veem sendo aderida pouco a pouco por mais 

Estados do Brasil, para conseguir novas maneias implemento de políticas de privatização do 

sistema carcerário.  

A Lei nº 11.079/2004, veio para normatizar administrativamente as parcerias público-

privadas, estabeleceu em seu artigo 2º sua delimitação, como sendo, um contrato administrativo 

de concessão que pode acontecer tanto na modalidade patrocinada ou administrativa, como 

Justen Filho explana:  

 

Parceria público-privada é um contrato organizacional, de longo prazo de duração, 

por meio do qual se atribui a um sujeito privado dever de executar obra pública e (ou) 

prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, por meio da exploração 

da infraestrutura mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo Poder 

Público, utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro. 

 

Visto isso, as PPP´s são contratos entre a iniciativa privada e a administração pública, que 

visam a administração, parcial ou total, de serviços, obras ou outras atividades do interesse 

público, aonde a iniciativa privada assumirá o compromisso pelo financiamento, investimento 

e tirara vantagem do serviço. 

As espécies de PPP´s estão previstas nos parágrafos do artigo 2º da Lei nº 11.079/0495, 

entre elas temos, a concessão patrocinada, que é quando a prestação servida ao poder público, 

vem por meio de uma cobrança que é completada pelo pagamento da prestação pelo ente 

público. Mesmo assim, no momento em que se trata de área prisional, as parcerias público-
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privadas têm sempre optado pela modalidade de concessão administrativa positivada, prevista 

no parágrafo 2º desta mesma Lei, onde a parte privada fica responsável pelo projeto, construção, 

operação e financiamento do estabelecimento prisional. Estando sempre, em conformidade com 

o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 11.079/2004 que expõem: “concessão administrativa é o 

contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 

indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens”.  

Neste momento, salienta que a Lei nº 11.079, foi sancionada em 30 de dezembro de 2004, 

falando sobre as “normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munícipios”, artigo 1º.  

Contudo, antes mesmo da edição da Lei, vários Estados, apoiados no artigo 24, parágrafo 

3º da Constituição Federal, já haviam sancionado normas próprias para esse tipo de contrato, 

como o Estado de São Paulo com a Lei nº 11.688/04. Ou seja, a legislado Brasileiro realizava 

contratos nesta modalidade de negócio jurídico, entre o setor privado e o setor público. Com a 

criação da Lei nº 11.079/04, veio o completo de algumas normas administrativas que ainda falta 

ser abordado, como a delimitação de seu conceito, tal como as suas modalidades. 

 

 

5. PRIVATIZAÇÃO DAS PENITENCIÁRIAS NO BRASIL 

 

Como visto, a Lei de Execução Penal de 1984 veio para garantir várias assistências aos 

presidiários, desejando a ressocialização, como também garantir que seriam fornecidas todas as 

condições básicas necessárias para sobrevivência humana, mesmo que na prática isso não 

acontece, já que neste momento o Sistema Prisional Brasileiro encontrasse falido, a privatização 

surgiu como um meio de facilitar a administração dos presídios. 

Contudo em 1996, foi apresentado o Projeto de Lei nº 1.727 de 1996 que versava sobre 

a permissão dos particulares para prestação de eventuais serviços penitenciários durante a 

execução da pena. O projeto mostrou a péssima realidade encontra no Sistema Prisional do 

Brasil, sendo que mesmo nessa época, o Sistema Carcerário já não possuía maneira de controlar 

o grande número de condenados, e nem de oferecer estrutura física básica necessária, 

circunstâncias que só pioraram com o tempo. 

 Mesmo com a péssimas condições encontradas nas penitenciárias o projeto acabou por 

não ser aprovado, devido a questões financeiras que foram consideradas muito altas. Porém já 
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pode-se dizer que a privatização no Brasil hoje já é realidade, neste instante até mesmo sendo 

adotada em vários Estados pelo país como uma solução para alguns problemas apresentados no 

sistema carcerário, todavia ainda precisa de modificações para seu melhor funcionamento, vale 

mencionar os Estados do Paraná e Minas Gerais como alguns que já implementaram a 

privatização em seus presídios. 

 

5.1. PRIVATIZAÇÃO NO PARANÁ 

 

O Estado do Paraná teve a primeira penitenciária industrial do país, inaugurada em 12 

de novembro de 1999, localizada no Município de Guarapuava, com capacidade de 240 presos. 

Sendo projetada para realizar o objetivo de ressocialização dos internos e a interiorização das 

Unidades Penais, colocando o preso próximo a sua família e de suas origens. Segundo o 

DEPEN-PR (2020), foram terceirizadas atividades como alimentação, higiene, assistência 

médica e psicológica. Por outro lado, “o governo do Paraná ficou, encarregado da nomeação 

do diretor, do vice-diretor e do diretor de disciplina, que ficaram encarregados de supervisionar 

a qualidade de trabalho da empresa contratada”. 

Ainda segundo o DEPEN-PR (2020), foi adotado a política de oferecer ao detento 

alternativas de trabalho e profissionalização. A estrutura da unidade conta com uma área para 

indústria de mais de 1.800m². No barracão da fábrica, trabalham aproximadamente 70% dos 

internos da unidade, divididos em 3 turnos de 6 horas, recebendo, ainda, como remuneração, 

75% do salário-mínimo. Os outros 25% são repassados ao Fundo Penitenciário do Paraná, como 

taxa de administração, sendo esses recursos revertidos para a melhoria das condições de vida 

dos encarcerados. 

Hoje o modelo da Penitenciária Industrial de Guarapuava apresenta alguns problemas, 

como a ocorrência de rebeliões, e diante disso, a falta de controle dos agentes, porém, trata-se 

de reconhecer a importância de mecanismos de controle da obrigatoriedade dos serviços 

públicos, tidos como essenciais, e que sejam contínuos, permanentes e ininterruptos para os 

presidiários. Apresenta também a questão da elevação do custo mensal para se manter o preso; 

sabe-se, porém, que tais consequências devem-se à ausência de fiscalização do Estado no que 

tange ao contrato com a empresa privada responsável pela administração do presídio, bem como 

a ausência de investimento em mecanismos de auto sustentabilidade para presos e para o próprio 

presídio. Contudo não fica muito claro se essas opções de trabalhos serão adotadas pelos 
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detentos após sair do presidio, já que a ideia de dinheiro fácil pode ser tentadora para muitos 

ex-presidiários (DEPEN-PR, 2020). 

 

5.2. PRIVATIZAÇÃO EM MINAS GERAIS 

 

Em Minas Gerais, segundo Cordeiro (2014, p. 109), no ano de 2009 o então governador 

Aécio Neves, firmou um contrato com um grupo formado por cinco empresas para a 

administração do complexo de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

criando mais de 3 mil vagas no Sistema Prisional de Minas Gerais para presos em regime 

fechado e semiaberto.  

Já na questão da administração do presídio, ficaria sob responsabilidade do grupo dessas 

empresas, disponibilizar toda infraestrutura do presidio, além dos serviços médicos, 

psicológicos, e todos os demais requisitos previstos na Lei de execução Penal, necessários para 

a ressocialização do indivíduo. Para o Estado ficou as questões de segurança externa, feita pela 

polícia militar, a escolta dos presos, além da supervisão e monitoramento de todas as atividades 

dos detentos. Assim como no Paraná o diretor de segurança também ficou a cargo do Estado 

tendo o dever de monitorar e supervisionar o presídio garantindo os requisitos mínimos para 

sobrevivência humana. 

Em 2018, a Ministra Cármen Lúcia, visitou o Complexo Penitenciário Público de 

Ribeirão das Neves, para analisar a possibilidade de copiar o modelo de administração do 

presídio em outros lugares, comentando que “A PPP é um programa diferente do que estamos 

acostumados. Eles têm metas específicas, não há superlotação, todos os presos trabalham, têm 

escola. É um caso especial que colabora para a socialização efetiva do preso. Vamos ver se dará 

certo para replicar em todo o País”. Após conhecer todas as áreas do complexo, a Ministra 

Cármen Lúcia avaliou a experiência como muito positiva, esperando que experiências como 

estas possam realmente alterar o quadro nacional. 

Dentro do complexo penitenciário, a estrutura para trabalho é composta de seis galpões 

de trabalho em cada uma das unidades prisionais, onde os presos trabalham em empresas 

parceiras que funcionam fora do complexo e outras que, mesmo com o serviço sendo realizado 

fora do presídio, estão instaladas dentro da área do complexo. A Escola é formada por mais de 

40 professores capacitados e conta com um pedagogo integral à disposição dos detentos. 

Funciona de segunda à sexta nos períodos da manhã e da tarde.  
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Neste momento, percebe-se que a privatização dos presídios deve ser aliada por uma 

boa administração por parte da empresa privada que irá prestar o serviço, bem como à 

fiscalização por parte do Estado, devendo-se ter como objetivos principais a não superlotação 

dos presídios, a não violação dos direitos humanos dos detentos e a ressocialização dos 

mesmos através de um tratamento digno, com trabalho e estudos.  

A privatização dos presídios acaba por ser apenas um dos fatores que poderia implicar 

em uma melhora na atual situação carcerária que se vivencia no Brasil, aquela, devendo ser 

aliada a políticas públicas, bem como às medidas jurídicas voltadas para a melhoria do Estado 

de Coisas Inconstitucionais e de todos os fatores que, agregados, levam Estado de desordem no 

âmbito dos complexos presidiários e de toda a execução penal. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos tempos atuais, se têm um modelo de Sistema Prisional falido, que já não consegue 

mais satisfazer as necessidades da sociedade e do país, pois já não se possui um controle no 

aumento da criminalidade e ainda se deve levar em conta, o domínio absurdo das organizações 

criminosas presentes nos presídios, causando a incapacidade dos presídios de atingir o seu 

objetivo principal de ressocialização do condenado, que muitas fica em uma instituição que 

viola os princípios da dignidade da pessoa humana, não sendo capaz de dar tratamento básico 

necessário para o apenado. 

Além de que, atualmente é impossível alcançar, os objetivos da prisão que são, 

prevenção e ressocialização, visto que as cadeias funcionam como uma escola do crime, 

estimulando os detentos a cometerem atos ilícitos de maior infração legal que os cometidos 

inicialmente. 

O colapso do Sistema Prisional Brasileiro é inegável. No entanto, esta não é uma 

situação irreversível. A combinação de boa vontade política e boas medidas administrativas 

podem resolver esse problema. O que ocorre é que certos órgãos da gestão pública, muitas 

vezes, se adaptam à situação atual, ou têm medo de inovar nas práticas de gestão, o que só vai 

agravar o problema. 

Não devemos deixar o setor privado assumir o controle de todo o sistema prisional. Pelo 

contrário, acreditamos que esta situação é legal e administrativamente impossível. O Poder 

Público deve existir nas atividades de execução criminal, mas como órgão fiscalizador, 

garantindo a proteção e os direitos básicos dos presos e atuar como fiscalizador dessas 
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instituições privadas, mantendo as atividades internas (de maior impacto sobre os detentos) nas 

mãos da iniciativa privada. A implementação de iniciativas privadas pode criar um ambiente 

ressocializador e socialmente inclusivo de uma forma mais eficaz, alcançando assim as sanções 

penais e seus objetivos, como nos demonstra o caso de privatização do complexo de Ribeirão 

das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que demonstrou resultados positivos e 

foi avaliado como um modelo a ser seguido em outras unidades carcerárias do nosso País. 

Imprescindível que haja iniciativas sérias e que busquem amenizar os casos de superlotação nos 

presídios em nosso país pata garantir os princípios da igualdade, e principalmente o princípio 

da dignidade da pessoa humana.  
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