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RESUMO 

 

Cada vez mais a prisão é adotada como resposta penal aos conflitos sociais existentes 

na sociedade brasileira. Reflexo disso são os dados oficiais do governo brasileiro que 

apontam para um crescimento assustador do número de pessoas presas. Se por um lado 

o estado se agiganta na persecução penal – investigando, prendendo e julgando -, no 

momento de executar a pena ele tem se mostrado diminuto. Inúmeros são os 

problemas encontrados nos presídios nacionais: superlotação, prática de tortura, 

corrupção constante, violência endêmica, péssimas condições de higiene nos 

estabelecimentos, etc. O aumento da prisão e o sucateamento dos estabelecimentos 

penais são os ingredientes necessários para que o poder privado surja como grande 

solução desse problema. Esse fenômeno da indústria carcerária, que se observa em 

diversas sociedades contemporâneas, deve ser visto como um desdobramento do 

capitalismo globalizado neoliberal, onde o crime é visto como um produto e o controle 

do crime visto como um mercado.    

 

  

 

PALAVRAS-CHAVE: prisão; sistema carcerário; falência; estado penal; estado 

social; encarceramento; desestatização; privatização; neoliberalismo. 
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1 – INTRODUÇÃO: 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar a situação atual do sistema 

carcerário brasileiro e identificar a expansão da ideia neoliberal da desestatização dos 

presídios. 

A partir da colheita de dados e informações disponibilizados por órgãos 

governamentais, como por exemplo: Ministério da Justiça, pelo Conselho Nacional de 

Justiça e pela Câmara dos Deputados, foi possível constatar um crescimento assustador 

do número de pessoas encarceradas, refletindo, assim, uma expansão ilimitada do 

poder punitivo. 

O avanço exponencial da população prisional brasileira é acompanhado de um 

déficit de vagas nos presídios. Esta realidade tem como consequência o constante 

desrespeito aos direitos e garantias fundamentais das pessoas privadas da liberdade. 

Nesse contexto caótico já instalado no sistema de administração da justiça 

criminal brasileira, surge, na década de 90, o tema da participação da iniciativa privada 

nesse segmento da persecução penal. Sob o argumento de que a participação da 

iniciativa privada implicaria na prestação de um serviço eficiente com custos menores 

ao erário, o empresariado sinaliza o seu interesse no rentável mercado das prisões. 

Em consulta realizada junto ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados do 

Brasil, foi possível identificar inúmeras propostas que visam normatizar uma prática já 

adotada por inúmeros estados federativos: um modelo de gerenciamento prisional 

vinculado à iniciativa privada. 

Todos os projetos de lei analisados possuem como premissa básica que o 

poder privado tem maior capacidade de administrar o caos existente nos presídios 

brasileiros, proporcionando melhores condições de vida ao encarcerado. Não há, 

entretanto, nenhuma lei federal que regule essa situação. 

Porém, para melhor compreensão dos reais interesses que estão por trás da 

participação do poder privado no sistema penitenciário, é preciso contextualizar os 

efeitos do neoliberalismo no sistema penal. 
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2 – OS DADOS DO SISTEMA CARCERÁRIO: 

 

A obtenção de informações que retratem de maneira fidedigna o grave cenário 

das prisões no Brasil é tarefa árdua, o que coloca em evidência uma característica 

elementar do sistema prisional brasileiro - a obscuridade. A Câmara dos Deputados, 

buscando investigar a questão penitenciária no território nacional, já discutiu esse 

problema por diversas vezes - quatro Comissões Parlamentares de Investigação já 

foram instauradas para analisar o tema. 

No ano de 1976, sob a relatoria do deputado Federal Ibrahin Abi-Ackel 

(ARENA), foram aprovados o relatório e as conclusões da primeira Comissão 

Parlamentar de Inquérito destinada ao exame da real situação penitenciária do país. 

Naquela época, as gravíssimas violações aos direitos humanos dos presidiários já eram 

traços marcantes do nosso sistema carcerário1.  

Dezoito anos depois, em 05 de março de 1993, mais um grupo de 

parlamentares foi formado para apurar a situação do sistema penitenciário brasileiro. 

Desta vez, sob a relatoria do deputado federal Roberto Rollemberg (PMDB), o 

trabalho final, entregue em 15 de dezembro de 1993, enfatizou a falta de cumprimento 

do disposto na Lei no. 7.210/84, alertando para a questão da superlotação da população 

carcerária2.   

A terceira comissão parlamentar de inquérito foi instituída em 2007, sob a 

relatoria do deputado Domingos Dutra (PT), buscou:  

 

[...] investigar a realidade do Sistema Carcerário brasileiro, com destaque para a superlotação 

dos presídios, custos sociais e econômicos desses estabelecimentos, a permanência de 

encarcerados que já cumpriram pena, a violência dentro das instituições do sistema 

                                                   
1 BRASIL. Congresso. Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório final da CPI 

destinada a investigar a situação do sistema penitenciário brasileiro. Diário do Congresso Nacional: 

Brasília, n. 61 (suplemento), 04 de jun de 1976. 
2 BRASIL. Congresso. Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório final da CPI destinada 

a investigar a situação do sistema penitenciário brasileiro. Diário do Congresso Nacional. Brasília, n. 
57 (suplemento), 04 de abril de 1994. 
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carcerário, a corrupção, o crime organizado e suas ramificações nos presídios e buscar 

soluções para o efetivo cumprimento da Lei de Execuções Penais3”.  

 

O trabalho desenvolvido pelo grupo de parlamentares foi concluído em 2009 e 

atestou o que já era sabido: a situação caótica do sistema carcerário e a falácia da 

ressocialização, recuperação e reinserção do preso à sociedade. 

Em continuidade ao último trabalho desenvolvido, em 04 de março de 2015, 

foi aprovada a formação de um novo colegiado para aprofundar questões levantadas no 

relatório conclusivo já apresentado na CPI anterior. Sob a relatoria do deputado federal 

Sérgio Brito (PSD), a comissão tinha por finalidade: “[...] investigar a realidade do 

Sistema Carcerário Brasileiro, com ênfase nas crescentes e constantes rebeliões de 

presos, a superlotação dos presídios, os altos custos financeiros de manutenção destes 

estabelecimentos4”.  

Pouco mais de quatro meses após sua constituição, essa nova comissão 

encerrou suas atividades. O documento conclusivo produzido pelo grupo de 

parlamentares foi apresentado e aprovado, por unanimidade, em 05 de agosto de 2015. 

Neste relatório está presente uma série de indicações, dentre elas a recomendação de 

iniciativa legislativa capaz de disciplinar as atividades privadas no sistema prisional 

brasileiro. 

Objeto de análise dos parlamentares há quase quarenta anos, a precariedade do 

sistema carcerário nacional é tema que ainda traz muitas incertezas, explicitando o 

desinteresse estatal na resolução desse problema crônico e grave, que assola o país.  

Um diagnóstico preciso do sistema prisional brasileiro é missão praticamente 

impossível, pois, tradicionalmente, os estabelecimentos penais são espaços marcados 

pela pouca visibilidade e com reduzido acesso às informações sobre o seu 

funcionamento interno. Os agentes públicos que lidam diretamente com os presos, não 

podem assumir o fracasso do Estado, que, sabidamente, chancela atos de tortura física, 

                                                   
3 BRASIL, Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Sistema Carcerário. CPI sistema carcerário. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 

Câmara, 2009. 
4 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Sistema Carcerário. CPI Sistema Carcerário. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2015. 
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moral e psicológica em face dos indivíduos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade, privados da liberdade.  

Nem mesmo a vigência da lei nº. 12.527/2011, elaborada com a finalidade de 

oferecer ao cidadão um padrão uniforme para o regular exercício do direito 

constitucional de acesso às informações públicas (art. 5º, inciso XXXIII; art. 37, § 3º, 

inciso II e art. 216, § 2º, da Constituição da República), tem possibilitado a coleta dos 

números que efetivamente retratem a atual situação do sistema carcerário brasileiro.  

Para a elaboração do presente trabalho, foram colhidos dados e informações 

em materiais disponibilizados pelo Ministério da Justiça, pelo Conselho Nacional de 

Justiça e pela Câmara dos Deputados. A leitura desses materiais deve ser feita com 

algumas ressalvas. 

A primeira observação que merece destaque diz respeito à defasagem das 

informações fornecidas pelos órgãos competentes. Não há uma regularidade na 

publicação dos relatórios elaborados pelos entes públicos. 

A metodologia de colheita dos números também é bastante questionável. O 

Ministério da Justiça, por exemplo, elabora seus balanços com base em dados 

fornecidos pelos governos estaduais, responsáveis pela maior parte dos complexos 

prisionais brasileiros. Já o CNJ realiza o seu levantamento com base nas informações 

obtidas junto às varas de execução penal. O último balanço referente à população 

carcerária, publicado em junho de 2014, levou em consideração os presos em regime 

domiciliar, o que resultou em uma diferença de quase 30% em relação ao indicado 

pelo Ministério da Justiça. 

Não há, como se pode observar, uma uniformização de política pública e 

tampouco uma análise crítica sobre os dados fornecidos pelos entes estatais5. 

Apesar das divergências quanto à forma de captação das informações sobre o 

sistema carcerário, é certo que a política de segurança pública, adotada nos últimos 

anos pelos governantes brasileiros, tem reflexos desastrosos no sistema penitenciário. 

                                                   
5 PEDRINI, João Alberto. Gestão Alckmin conta até enfermaria e infla vagas em presídios. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1435620-gestao-alckmin-conta-ate-
enfermaria-e-infla-vagas-em-presidios.shtml>. Acesso em 06 de dezembro de 2015. 
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Abaixo são destacados alguns indicativos do novo diagnóstico de pessoas 

presas no Brasil – documento elaborado pelo CNJ e divulgado em junho de 2014: 

Os três estados da federação com a maior população carcerária, incluindo os 

presos domiciliares, são, respectivamente: São Paulo (297.096), Minas Gerais (68.452) 

e Rio de Janeiro (37.453). 

O número de pessoas presas, computando a prisão domiciliar, é de 715.592 

encarcerados em todo o país. Contudo, o número de vagas disponíveis no sistema 

totaliza somente 357.219. O déficit é, portanto, de 358.373 vagas. Os gráficos abaixo 

explicitam a gravidade da situação do sistema carcerário nacional: 

 

Figura 1 – Gráfico do número de pessoas presas no Brasil. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça - Novo diagnóstico de pessoas presas no brasil (2014). 
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Figura 2 – Gráfico do número de pessoas presas e o número de vagas no sistema carcerário brasileiro. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça - Novo diagnóstico de pessoas presas no brasil (2014). 

 

Com base nessas informações, que incluem o número de presos domiciliares, 

o Brasil ocuparia a terceira colocação no rol dos países com a maior população 

carcerária, ultrapassando, por exemplo, a Rússia que tem 676.400 presos6. A seguir 

apresenta-se a listagem das dez maiores populações carcerárias por país: 

 

Figura 3 – Lista dos dez países com a maior população prisional. 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça - Novo diagnóstico de pessoas presas no brasil (2014). 

                                                   
6 Essa comparação não se mostra adequada, pois se desconhece a inclusão de presos em 

regime domiciliar na população prisional dos demais países constantes do gráfico. 



7 
 

 

O número de mandados de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados 

de Prisão é de 373.991. A soma das pessoas presas (incluindo as prisões domiciliares) 

com as pessoas consideradas foragidas resultaria em um total de 1.085.454 pessoas 

encarceradas, o que consequentemente elevaria o déficit de vagas para 728.235. 

Esta análise, segundo o magistrado responsável pela Vara de Execuções 

Penais de Natal e Nisía Floresta/RN, Henrique Baltazar dos Santos, não corresponde à 

realidade, pois há falhas no sistema que alimenta esse banco de dados – como, por 

exemplo: a contagem de mandados de prisão “pendentes” de pessoas que já foram 

efetivamente presas e também o cômputo de decretos prisionais distintos em nome de 

um mesmo indivíduo7.  

As pesquisas divulgadas pelo Departamento Penitenciário Nacional8, órgão 

vinculado ao Ministério da Justiça, também apontam para o crescimento ininterrupto 

do número de presos (provisórios e definitivos): 

A evolução das pessoas privadas de liberdade, em 2014, é 6,7 vezes maior do 

que em 1990 – o que resulta em um aumento da população carcerária na ordem de 

575%. O gráfico abaixo indica que o número de pessoas encarceradas já ultrapassou a 

casa dos 600 mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Sistema Carcerário. CPI Sistema Carcerário. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2015, p. 78. 

8 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Levantamento de informações 

penitenciárias Infopen – junho de 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-

divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em 06 
de dezembro de 2015. 
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Figura 4 – População prisional brasileira. 

 

Fonte: Relatório do Departamento Penitenciário – Ministério da Justiça (2014). 

 

A taxa de aprisionamento brasileira é, em média, de 300 pessoas presas para 

cada cem mil habitantes. A unidade da federação com a maior população prisional, em 

termos proporcionais, é o Mato Grosso do Sul – com 568,9 encarcerados para cada 

cem mil habitantes. A imagem a seguir traça uma dimensão da massa carcerária dos 

estados brasileiros: 
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Figura 05 – Taxa de aprisionamento por unidade da federação. 

 

Fonte: Relatório do Departamento Penitenciário – Ministério da Justiça (2014). 

 

A quantidade de encarcerados por unidade da federação, tendo como 

referência a cor da pele/etnia evidencia a seletividade do sistema penal, é assim 

demonstrada: 
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Figura 06 – A seletividade do sistema penal. 

 

Fonte: Relatório do Departamento Penitenciário – Ministério da Justiça (2014). 

 

A relação das pessoas presas provisoriamente (acauteladas em razão de prisão 

em flagrante, prisão temporária, por decretação de prisão preventiva, pronúncia ou 

sentença condenatória recorrível) e condenadas com trânsito em julgado é da seguinte 

ordem: a cada dez pessoas encarceradas, quatro delas estão privadas de sua liberdade 

sem haver uma decisão condenatória com trânsito em julgado. A natureza da prisão e o 

tipo de regime dos presos9 são indicados abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                   
9 O levantamento nacional de informações penitenciárias (INFOPEN) identificou o número 

de pessoas privadas de liberdade por tipo de regime a que estavam submetidas no dia 30 de junho de 
2014. 
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Figura 07 – Presos por natureza da prisão e o tipo de regime 

 

Fonte: Relatório do Departamento Penitenciário – Ministério da Justiça (2014). 

 

A variação da taxa de aprisionamento entre 2008 e 2014 nos quatro países 

com maior população prisional do mundo é outro traço indicativo de que a cultura do 

encarceramento no Brasil tem se expandido consideravelmente. A massa carcerária 

dos Estados Unidos, China e Rússia caíram, enquanto a brasileira cresceu: 

 

Figura 08 – Presos por natureza da prisão e o tipo de regime 

 

Fonte: Relatório do Departamento Penitenciário – Ministério da Justiça (2014). 

 

O relatório final elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito10, 

instituída na Câmara dos Deputados no início deste ano, também traz consideráveis 

informações acerca da preocupante situação do sistema penitenciário brasileiro. 

                                                   
10 Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6309C00338438CC68B
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Dentre os milhares de presos que se encontram espalhados ao longo do 

território nacional, ainda há um número significativo de indivíduos acautelados em 

carceragens de delegacias de polícia. O diagrama abaixo indica as instituições 

responsáveis pela custódia dos adultos presos no Brasil e a quantidade de detentos em 

cada uma delas: 

 

Figura 09 – Instituições responsáveis pela custódia dos presos. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados – CPI do Sistema Carcerário (2015). 

 

O diretor geral do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, Renato 

Campos Pinto de Vitto, ao ser indagado sobre as condições gerais do sistema 

carcerário brasileiro, em audiência pública na Câmara dos Deputados, no dia 28 de 

abril de 2015, pontuou diversos temas ligados à execução penal no Brasil. O gráfico 

disponibilizado pelo Infopen (de junho de 2013) traz os tipos penais pelos quais as 

pessoas encontram-se encarceradas: 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                               

BF79431727F772.proposicoesWeb1?codteor=1366810&filename=REL+2/2015+CPICARCE+%3D%
3E+RCP+6/2015>. Acesso em 06 de dezembro de 2015. 
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Figura 10 – Tipos penais e população carcerária. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados – CPI do Sistema Carcerário (2015). 

 

A política de combate às drogas pode ser apontada como uma das principais 

causas do abarrotamento do sistema carcerário nacional. O documento elaborado pelos 

deputados traz uma informação relevante: condutas ligadas ao tráfico ilícito de 

entorpecentes correspondem a 25% do aprisionamento masculino, enquanto entre as 

mulheres, esse percentual ultrapassa os 60%.   

Outro dado extraído do relatório elaborado pelo grupo de parlamentares, diz 

respeito aos gastos financeiros com a manutenção do sistema prisional brasileiro. 

Segundo os números da Secretaria do Tesouro Nacional, os estados despendem um 

montante de R$ 4.500.000.000,00 com o custeio dos detentos – sem considerar o valor 

desembolsado com os servidores que trabalham na administração penitenciária. A 

questão orçamentária pode ser assim resumida: 
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Figura 11 – Execução orçamentária dos Estados. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados – CPI do Sistema Carcerário (2015). 

 

O custo de cada preso aos cofres públicos, segundo o diretor geral do DEPEN, 

gira em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,0011. 

O documento conclusivo apresentado pelos parlamentares também registrou o 

contingenciamento realizado pelo governo federal no que se refere aos recursos 

arrecadados pelo Fundo Nacional Penitenciário12, o que agrava ainda mais as situações 

dos estabelecimentos prisionais administrados pelos Estados e Distrito Federal.  

Não obstante todos os problemas relacionados à falta de transparência e 

confiabilidade das informações referentes ao sistema carcerário brasileiro, as pesquisas 

e relatórios governamentais têm registrado, de forma unânime, inúmeros problemas 

ligados ao mau funcionamento dos presídios no país - condições precárias das 

instalações, alto índice de seletividade na aplicação dos dispositivos penais, violência 

                                                   
11 BRASIL, 2015, op cit., 70/71. 
12 Criado pela Lei Complementar nº. 79/1994 e gerido pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (órgão vinculado ao Ministério da Justiça), este fundo busca proporcionar recursos e meios 

para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do Sistema 
Penitenciário Brasileiro. 
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crescente nos espaços prisionais e a falta de controle da ação dos agentes institucionais 

encarregados da gestão das unidades. 

Este cenário também foi consignado no relatório elaborado pela Anistia 

Internacional – Informe 2014/15 – que, ao tratar das condições prisionais brasileiras, 

pontuou a situação da seguinte maneira: 

 

Superlotação extrema, condições degradantes, tortura e violência continuaram sendo 
problemas endêmicos nas prisões brasileiras. Nos últimos anos, vários casos relativos às 

condições prisionais foram encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos, enquanto a situação nos presídios continuava 

preocupante. Em 2013, 60 detentos foram assassinados na penitenciária de Pedrinhas, no 
Maranhão. Entre janeiro e outubro de 2014, mais de 18 internos foram mortos nessa prisão. 

Vídeos das decapitações foram exibidos pelos meios de comunicação. Uma investigação 

sobre o incidente estava em curso no final do ano. De abril de 2013 a abril de 2014, os 
tribunais sentenciaram 75 policiais pelas mortes de 111 presos durante uma rebelião na 

penitenciária do Carandiru em 1992. Os policiais interpuseram recursos e seguiam ativos em 

suas funções até o fim do ano. Apesar de o comandante da operação policial ter sido 

condenado em 2001, a condenação foi posteriormente anulada. Em 2006, ele foi assassinado 
por sua namorada. O diretor do presídio e o secretário de Segurança Pública na época do 

massacre não foram indiciados no caso13. 

 

Diante desse quadro que se arrasta há décadas, surge com grande força, em 

meados da década de 1990, o tema da desestatização do sistema prisional brasileiro 

como solução, quase que mágica, para superar as dificuldades enfrentadas pelo Estado 

no exercício de suas atividades inerentes. 

Esse novo modelo de gerenciamento penitenciário, levado a efeito pela 

iniciativa privada, traz consigo, em um primeiro momento, uma imagem de uma prisão 

“perfeita”. Contudo, antes de uma inclinação imediata por esse tipo de gestão 

prisional, inúmeras questões (de ordem política, ética e moral, associadas à experiência 

do poder privado nos presídios) devem ser detidamente analisadas.  

Como será demonstrada a seguir, a participação da iniciativa privada na 

administração das cadeias no Brasil já é uma realidade em diversos estados da 

federação, havendo, inclusive, inúmeras propostas legislativas que visam regulamentar 

essa prática.    

 

                                                   
13 Disponível em: <https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Informe-2014-2015-O-

Estado-dos-Direitos-Humanos-no-Mundo.pdf>. Acesso em 16 de dezembro de 2015. 
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3 – A INICIATIVA PRIVADA NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: 

 

3.1 – Introdução: 

 

O Programa Nacional de Desestatização, instituído pela lei nº. 8.031/90, 

posteriormente revogada pela lei nº. 9.491/97, é apontado como um dos principais 

instrumentos políticos de modificação do papel do Estado como prestador de serviços. 

Ao abordar o sentido atual da desestatização, o professor José dos Santos Carvalho 

Filho explica: 

 

 O Estado, depois de abraçar, por vários anos, a execução de muitas atividades empresariais 

e serviços públicos, com os quais sempre teve gastos infindáveis e pouca eficiência quanto 

aos resultados, resolveu imprimir nova estratégia governamental: seu afastamento e a 
transferência das atividades e serviços para sociedades e grupos empresariais14. 

 

A desestatização de serviços e bens públicos foram um dos mecanismos 

encontrados pela iniciativa privada para minar os tentáculos de um Estado 

intervencionista, que, em diversos aspectos, tem se mostrado incapaz de desempenhar 

suas atividades a contento. 

As ações políticas implementadas pelos governantes brasileiros nas últimas 

duas décadas, influenciadas pela lógica neoliberal, resultaram em uma crescente 

transformação do Estado Social. O caráter intervencionista do Estado perde espaço a 

cada dia, refletindo diretamente em áreas sociais até então regidas por políticas de 

natureza pública – exemplo: educação, saúde e previdência15. 

Nesse contexto de esvaziamento das obrigações do Estado, a ideia da 

privatização dos presídios brasileiros vem ganhando força ao longo do país. Sob o 

argumento de que a participação da iniciativa privada implicaria na prestação de um 

                                                   
14 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 15ª Edição. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 286. 
15 A política de privatização mais significativa no Brasil teve início na década de 1990, 

quando se deu a desestatização de diversas empresas e serviços públicos. Como exemplo de estatais 

que foram entregues à iniciativa privada, tem-se: a Embraer, a Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás, a 
Light e a Companhia Siderúrgica Nacional. 
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serviço eficiente com custos menores ao erário, o empresariado sinaliza o seu interesse 

no rentável mercado das prisões. 

Segundo a autora Grecianny Carvalho Cordeiro16, o tema em análise ganha 

uma maior dimensão no cenário político quando, em 1992, Edmundo Alberto Branco 

de Oliveira, então presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, órgão da execução penal vinculado ao Ministério da Justiça, apresentou 

uma proposta cujo objetivo era a implementação de prisões privadas no Brasil. Para 

melhor ilustrar o debate, destaca-se trecho da ata da 183a reunião do Conselho, 

realizada em Brasília no dia 27 de janeiro de 1992: 

 

Como matéria da pauta, o Prof. Edmundo Oliveira, Presidente do CNPCP, apresentou um 

projeto, de sua autoria, versando sobre a privatização dos estabelecimentos prisionais do 

Brasil. O autor discorreu sobre o seu projeto e as vantagens que ele trará para o sistema 
penitenciário, em todos os seus aspectos, nos moldes dos já adotados em outros países, 

particularmente na Austrália, Inglaterra, França e Estados Unidos. Na oportunidade, 

destacou que a sua proposta parte da premissa da dualidade de estabelecimentos penais 

vinculados aos Governos Estaduais e estabelecimentos penais vinculados ao Governo 
Federal. Ressaltou, ainda, que o processo de privatização do sistema penitenciário brasileiro 

será implantado sob a forma de gestão mista, envolvendo a administração pública e a 

administração privada, representada por grupo ou empresa particular instalada no País17. 

 

O argumento central utilizado pelo conselheiro do CNPCP, indicava que com 

a participação da iniciativa privada no sistema prisional, seria possível sanar o 

problema da superpopulação carcerária e, consequentemente, promover a 

ressocialização do detento. Ademais, conforme os termos da proposta, todos esses 

benefícios implicariam ainda em uma redução significativa de custos para o Estado. 

Na prática, o projeto previa a adoção de um sistema de gestão mista, ou seja, 

algumas atribuições seriam delegadas aos empresários e outras permaneceriam nas 

mãos do Estado. Caberia, assim, à iniciativa privada a prestação dos serviços de 

hotelaria (vestuário, saúde, trabalho, alimentação, educação, etc.), enquanto o controle 

da direção do estabelecimento prisional permaneceria nas mãos do poder público, que 

                                                   
16 CORDEIRO, Grecianny Carvalho. Privatização do sistema prisional brasileiro. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2014, p. 94. 
17 MINHOTO, Laurindo. As prisões do mercado. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ln/n55-56/a06n5556.pdf>. Acesso em: 09 de dezembro de 2015.  
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ainda deveria zelar pelo cumprimento integral do contrato celebrado com a empresa 

particular contratada. 

Ao analisar a pertinência e a viabilidade do tema suscitado, o CNPCP, em 24 

de março de 1993, aprovou a resolução nº. 01, determinando: (i) a submissão da 

proposta a amplo debate nacional pelos diversos segmentos da sociedade e (ii) que os 

Governos Estaduais avaliem a iniciativa de adotar ou não a experiência, em 

conformidade com as peculiaridades regionais18. 

Não obstante tal proposta tenha sido refutada com duras críticas realizadas por 

organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e a 

Associação de Magistrados Brasileiros, as discussões sobre a questão da participação 

da iniciativa privada no setor prisional no Brasil avançaram. 

Atualmente, conforme o relatório elaborado pela Pastoral Carcerária, há cerca 

de trinta prisões no país com a participação direta da iniciativa privada, distribuídas 

entre os estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, 

Alagoas e Amazonas, as quais abrigam, conjuntamente, em torno de vinte mil 

presos19. 

Eventuais comparações entre os estabelecimentos prisionais mantidos pelo 

Estado e aqueles administrados por empresas privadas, devem ser feitas com muita 

cautela. Isto porque as prisões privatizadas não operam com os mesmos problemas 

enfrentados pelos estabelecimentos prisionais mantidos pelo Estado. 

A seguir serão analisadas algumas propostas legislativas que versam sobre o 

tema e o histórico dos primeiros estados brasileiros que adotaram esse modelo de 

participação da iniciativa privada na administração dos presídios brasileiros. 

 

  

 

                                                   
18 Cf. A Resolução nº. 08 do Conselho Nacional de Política Criminal. Disponível em: 

<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/n8de9dez2002.pdf>. Acesso 

em 01 de dezembro de 2015. 
19 Pastoral Carcerária (2014) - Prisões privatizadas no Brasil em debate. Disponível em: 

<http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2014/09/Relato%CC%81rio-sobre-
privatizac%CC%A7o%CC%83es.pdf>. Acesso em 10 de dezembro de 2015.  
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3.2 – Projetos de Lei na Câmara dos Deputados: 

 

Em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, foi 

possível identificar, nos últimos quinze anos, inúmeras propostas legislativas tendentes 

à privatização do sistema prisional brasileiro, o que revela a importância e atualidade 

do tema abordado. 

Abaixo são elencados os conteúdos das propostas legislativas e o seus 

respectivos históricos de tramitação. 

 

a) Projeto de Lei nº. 3.563/1997: 

 

Em 1997, o deputado federal Carlos Apolinário (PMDB/SP) apresentou uma 

proposta legislativa que foi assim ementada: “Altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei 

nº. 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal e dispõe sobre a 

privatização das Colônias Agrícolas, Industriais e das Casas de Albergado20”. 

Este projeto de lei propunha que as Colônias Agrícolas, Industriais ou 

similares, destinadas ao cumprimento de pena em regime semi-aberto, bem como as 

Casas de Albergado, destinadas ao regime aberto, pudessem ser administradas pela 

iniciativa privada, mediante a concessão do Poder Público. 

Para justificar esta iniciativa legislativa, o parlamentar apresentou, em 

apertada síntese, os seguintes argumentos: a falta de colônias agrícolas/industriais e 

similares, bem como das casas de albergado, implica na permanência indevida do 

preso em estabelecimentos penais superlotados; a diminuição dos encargos 

econômicos arcados pelo Poder Público; aprimoramento da mão de obra dos apenados; 

maior confiança da sociedade em acolher o trabalho do egresso do sistema prisional e, 

consequentemente, uma redução do índice de reincidência criminal. 

                                                   
20 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar PL nº. 

3.563/1997. Altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei n Q 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de 
Execução Penal e dispõe sobre a privatização das Colônias Agrícolas, Industriais e das Casas do 

Albergado. Disponível_em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=83485722C85D6CCB79

8CE6D3C90ED452.proposicoesWeb1?codteor=1130964&filename=Avulso+-PL+3563/1997>. 
Acesso em 29 de setembro de 2015. 
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, com voto do relator 

Vicente Cascione (PTB/SP), aprovou o projeto. Destaca-se trecho do voto apresentado 

pelo mencionado parlamentar: 

 

Cremos que essa iniciativa de terceirização só pode beneficiar o nosso sistema de execução 

penal, começando pelos estabelecimentos destinados aos regimes semi-aberto e aberto. A 

experiência nesses setores só servirá de experiência para uma futura terceirização de todo o 

sistema carcerário21. 

 

Contudo, transcorrido o prazo da legislatura (1995/1998) sem que fosse 

exaurida todas as etapas deliberativas da Casa Legislativa, em 02 de fevereiro de 1999, 

o projeto de lei sob análise foi arquivado, nos termos do art. 105 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados. 

   

b) Projeto de Lei nº. 714/1999: 

 

De autoria do deputado Geddel Vieira Lima (PMDB/BA), com data de 27 de 

abril de 1999, a proposta visava a alteração dos arts. 91 e 93 da Lei nº. 7.210/84, em 

expressa referência ao Projeto de Lei nº. 3.563/1997, já arquivado meses antes desta 

iniciativa legislativa. Menciona-se trecho da motivação externada pelo parlamentar em 

seu projeto inicial: 

 

Tendo em vista constituir diretriz política de crucial importância a decisão do Governo 

Federal em conferir ao setor privado a administração de determinadas áreas que 

sobrecarregam o Poder Público e o impede de viabilizar devidamente suas incumbências 

sociais, tomei a iniciativa de associar-me ao ex-deputado federal Carlos Apolinário, o qual, 

por meio do Projeto de Lei nº. 3.563, ofereceu plausível solução ao aperfeiçoamento do 

sistema penal brasileiro e, por conseguinte, à sociedade brasileira22. 

                                                   
21 Ibidem. 
22 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar PL nº. 

714/1999. Altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução 

Penal, e dispõe sobre a privatização das Colônias Agrícolas, Industriais e das Casas de Albergado. 
Disponível_em: 
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À presente proposição foi apensado o Projeto de Lei nº. 2003/99, de autoria do 

deputado federal Edmar Moreira (PPB/MG), que autorizava o Poder Público, de 

maneira ampla e vaga, mediante concessão, a outorga da prestação de serviços 

penitenciários às pessoas jurídicas de direito privado. A proposta acrescentava o art. 

86-A à Lei nº. 7.210/1984, nos seguintes termos: “Art. 86-A: O Poder Público, 

mediante concessão, poderá outorgar a pessoas jurídicas de direito privado a prestação 

de serviços penitenciários”. 

Sob análise da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 

com parecer vencedor do deputado Júlio Delgado (PMDB/MG), tanto a proposta 

principal quanto o projeto apensado foram rejeitados. 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou, 

por maioria, o projeto principal, com emenda que condicionava a concessão dos 

serviços à precedência de licitação do tipo técnica e preço ou do tipo menor preço. Já a 

proposta legislativa apensada foi rejeitada. 

A proposta foi então encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania no ano de 2002, onde permaneceu até 2009, quando foi retirada de pauta em 

atenção ao requerimento do então deputado José Genoíno (PT/SP) e, posteriormente, 

arquivada em 2011 nos termos do art. 105 do Regimento Interno da Câmara.   

 

c) Projeto de Lei nº. 2.146/1999: 

 

Outra proposta que tramitou no Câmara dos Deputados no sentido de autorizar 

o Poder Executivo a desestatizar o sistema penitenciário, foi o Projeto de Lei no. 2.146, 

apresentado em 30 de novembro de 1999. De autoria do deputado federal Luis Barbosa 

Alves (PTB/RO), a iniciativa pretendia autorizar o Poder Executivo Estadual a 

promover a privatização do sistema penitenciário.  

A justificativa apresentada pelo parlamentar foi consignada da seguinte forma:  

 

                                                                                                                                                               

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15765>. Acesso em 25 
de setembro de 2015. 
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A situação calamitosa vivida atualmente pelo sistema penitenciário brasileiro atesta, de 

forma eloquente, a necessidade de inovação nesse importante setor da segurança pública. 

Estatísticas recentes mostram que os presídios brasileiros abrigam hoje 180.000 (cento e 

oitenta mil) presos, e, mesmo assim, existe um déficit de 97.000 (noventa e sete mil) vagas. 

Além disso, a calamitosa situação de tais estabelecimentos carcerários, fazem com que seja 

mínima a possibilidade de ressocializar o delinquente preso para devolvê-lo, 

satisfatoriamente, ao convívio da sociedade após o cumprimento de sua sentença 

condenatória. 

Daí que se impõe uma mudança nos atuais critérios, não só no tocante à responsabilidade 

penal como também à forma de cumprimento da pena imposta. 

O atual projeto, visa, fundamentalmente, proporcionar melhores condições de vida ao 

apenado, dando-lhe condições de sofrer restrições à sua liberdade de locomoção, sem, no 

entanto, sofrer limitações à sua dignidade de pessoa humana. 

Embora a segurança pública seja dever do Estado, o presente Projeto de Lei visa 

compartilhar o gerenciamento e a participação da iniciativa privada na solução de um grave 

problema que não tem encontrado limitado à exclusiva competência do poder público. 

Estou certo de contar com o apoio de meus eminentes na discussâo e na aprovação do 

presente Projeto de Lei como forma de solucionar um problema de tão grande interesse para 

a sociedade23. 

 

Nos termos do art. 1o do Projeto de Lei em análise, ficariam autorizados os 

Estados da Federação a: “[...] firmar contratos de concessão com entidades 

particulares, visando a construção e exploração de Casas de Correção destinadas ao 

cumprimento de sentenças condenatórias que impliquem em confinamento 

carcerário”24. 

Duas figuras surgiam dessa nova relação proposta: o Diretor Administrativo e 

o Diretor da Execução Penal.  

                                                   
23 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar PL nº. 

3.563/1997. Autoriza o Poder Executivo Estadual a promover a privatização do sistema penitenciário. 

Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=82278&filename=PL+21

46/1999>. Acesso em 22 de setembro de 2015. 
24 Ibidem. 
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O primeiro seria responsável pelo apoio logístico das instalações, e não teria 

qualquer vinculação com o serviço público – atuando mediante contrato de prestação 

de serviços, renovável mediante acordo bilateral entre as partes contratantes.  

Já o segundo seria, nos termos da proposta legislativa, um preposto da 

Secretaria de Segurança Pública, responsável pelo fiel cumprimento da sentença 

condenatória. 

Inúmeras foram as discussões travadas acerca dessa iniciativa legislativa. A 

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça submeteu o tema à 

apreciação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que, 

em sessão realizada em 24 de abril de 2000, em Brasília, aprovou o parecer elaborado 

pelo conselheiro Maurício Kuehne, em sentido contrário à proposta de privatização 

dos presídios25. 

Os argumentos apresentados pelo conselheiro, referendados pelo colegiado, 

indicavam que o Projeto de Lei carecia de sustentação jurídica à luz dos preceitos 

constitucionais e legais (em especial à Lei de Execução Penal). 

O projeto foi então devolvido pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

ao autor da iniciativa, sob o fundamento de que a matéria tratada na propositura era 

alheia à Competência da Câmara (art. 137, § 1o, II, “a”, do Regimento Interno), sendo, 

posteriormente, arquivado. 

Em meio à discussão sobre a participação da iniciativa privada nas cadeias 

públicas, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, através de seu 

presidente, o Sr. Eduardo Pizarro Carnelós, editou a Resolução no. 08/2002 

recomendando a rejeição de quaisquer propostas tendentes à privatização do sistema 

prisional brasileiro.  

Apesar do fracasso desta iniciativa legislativa e do posicionamento adotado 

pelo CNPC, como será abordado mais adiante, os Estados do Paraná (1999) e Ceará 

(2000) firmaram contratos de concessão com empresas particulares para a construção e 

exploração de estabelecimentos prisionais, seguindo esta linha de proposta já refutada.  

                                                   
25 KUEHNE, Maurício. Privatização dos presídios – Algumas reflexões. Revista do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Brasília, nº. 14, p. 127-132, jul./dez. 2000 
(Parecer oferecido no CNPCP sobre a privatização dos presídios). 



24 
 

 

d) Projeto de Lei nº. 2.825/2003: 

 

No cenário em que a iniciativa privada já se fazia presente em alguns 

estabelecimentos prisionais estaduais, surge, em 18 de dezembro de 2003, a proposta 

do parlamentar Sandro Mabel (PFL/GO)26. 

O objetivo do deputado era disciplinar, no âmbito dos estabelecimentos 

penais, incluindo aqueles que se destinavam à custódia de menores infratores, a 

terceirização de diversos serviços, tais como a assistência médica, jurídica, psicológica 

e social, o fornecimento de alimentação, vestuário e os serviços de limpeza e de 

segurança. Previa ainda a possibilidade, por meio de processo licitatório, da celebração 

de contratos entre a Administração Pública e instituições particulares para internação, 

tratamento ambulatorial, educação e reintegração do condenado no meio social.  

Também consta da proposta legislativa, que a designação do diretor do 

estabelecimento penal permaneceria sendo atribuição do poder público. 

Para respaldar a proposta, o deputado citou ainda as experiências de 

terceirização de serviços penitenciários nos Estados do Ceará e do Paraná. 

Nos termos da proposição do parlamentar, desde que autorizado pelo Juízo da 

Execução, poderiam ocorrer em instituições particulares ou ser por ela promovidos: (i) 

a internação ou tratamento ambulatorial dos inimputáveis e dos semi-imputáveis; (ii) o 

cumprimento de pena por pessoas toxicômanas ou portadoras de doenças 

infectocontagiosas ou do vírus da AIDS; (iii) a educação de menores sob custódia, 

bem como lazer e orientação desses sobre convívio social; (iv) a reintegração social 

dos egressos. A construção e o funcionamento desses hospitais se sujeitariam às 

normas legais e às regras ditadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária. 

                                                   
26 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar PL nº. 

3.563/1997. Autoriza o Poder Executivo Estadual a promover a privatização do sistema penitenciário. 
Disponível_em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3BD38FA165956D90F

CC0493427C5777A.proposicoesWeb2?codteor=699939&filename=Avulso+-PL+2825/2003>. Acesso 
em 22 de setembro de 2015. 
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O projeto foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público (CTASP), de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 

Violência e Narcotráfico (CSPCCOVN) – atual Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), de Finanças e Tributação (CFT) e de 

Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) – atual Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC). 

Na CTASP, em 28 de janeiro de 2004, o Projeto de Lei foi relatado pelo 

Deputado Luciano Castro (PL/RR), que apresentou parecer favorável, em 27 de abril 

de 2004. 

A proposta foi arquivada em 31 de janeiro de 2007, por término da legislatura, 

sendo desarquivado a pedido do Autor e, novamente, encaminhado à CTASP. 

Para debater o projeto de lei em questão, realizou-se, em 16 de outubro de 

2007, uma audiência pública com a presença do Sr. Wilson Salles Damazio, 

representando o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, do Ministério da 

Justiça, e da Sr.ª. Adriana de Melo Nunes Mortorelli, representante do Conselho 

Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP. 

Nesta oportunidade, apontou-se a impropriedade de se tratar, na Lei de 

Execução Penal, da custódia de menores infratores, assunto disciplinado pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Também foi alertado que a exigência de especialização 

em administração penitenciária para participação nas futuras licitações, criaria 

mercado cativo para as poucas empresas que têm experiência no ramo. 

Sob a relatoria do deputado Roberto Santiago (PV/SP), em 10 de dezembro de 

2008, foi apresentado um novo parecer, com substitutivo (retirando os dispositivos que 

faziam alusão à adolescentes e a exigência de especialização da empresa 

eventualmente contratada;  propondo, ainda, que ficasse reservado à Defensoria 

Pública a assistência jurídica aos presos, bem como a participação desta instituição no 

processo legislativo), sendo aprovado pela Comissão, por unanimidade e sem sofrer 

emendas, no dia 26 de novembro de 2008. 

Remetido à CSPCCO, em 29 de abril de 2009, o deputado federal Alexandre 

Silveira (PPS/MG) emitiu parecer pela aprovação do Projeto de Lei, com apresentação 
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de substitutivo (adaptando a redação à técnica legislativa; excluindo a questão 

referente à prestação de assistência jurídica pela empresa privada, já que tal função é 

atribuição própria dos advogados constituídos ou dos defensores públicos), e pela 

rejeição do substitutivo elaborado pela CTASP. 

Em reunião ordinária realizada em 26 de agosto de 2009, a referida comissão 

aprovou o Projeto de Lei nº. 2.825/03, com substitutivo, e rejeitou o substitutivo da 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos termos do Parecer do 

Relator, Deputado Alexandre Silveira, que apresentou complementação de voto. O 

Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto em separado. 

Já na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), em 16 de dezembro de 2011, 

sob a relatoria do deputado federal Pepe Vargas (PT/RS), entendeu-se pela não 

implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 

não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do 

Projeto, do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

e do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

e, no mérito, os integrantes votaram pela rejeição do Projeto, do Substitutivo da 

CTASP e do Substitutivo da CSPCCO. 

Sem preencher os requisitos do processo legislativo, em 31 de janeiro de 2015, 

a proposta legislativa foi arquivada nos termos do art. 105 do regimento interno da 

Câmara dos Deputados. 

 

e) Projeto de Lei nº. 3.123/2012: 

 

A proposição em epígrafe, do deputado federal Alexandre Leite (DEM/RJ) 

visa, essencialmente, estabelecer normas gerais para a privatização de diversos 

serviços penitenciários que não se relacionam com a guarda e a disciplina dos presos.  

Em síntese, o autor argumenta, em justificação à presente proposta que: (i) na 

década passada, alguns estabelecimentos penitenciários experimentaram a gestão 

privada, mas sem nenhuma lei que regulamentasse a matéria, ficando tudo ao alvedrio 

do Poder Executivo daquelas localidades; (ii) a ideia contribuiria para a solução da 
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gravíssima questão penitenciária no Brasil, mas necessita, urgentemente, da fixação 

por lei de seus parâmetros, de forma a resguardar a garantia de todos os direitos 

fundamentais e a conformidade às normas constitucionais sobre o tema. 

A Lei no. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) passaria a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos: 

 

Art. 86 A. A União, os Estados e o Distrito Federal, de acordo com a conveniência pública 

da medida, poderão terceirizar para a iniciativa privada o cuidado com estabelecimentos 

penitenciários, desde que a guarda dos presos e o acompanhamento e avaliação da execução 

penal se faça exclusivamente por funcionários públicos. 

  

Parágrafo único. Os entes privados receberão remuneração a ser fixada pelo Estado, em 

função da complexidade dos serviços prestados, fixados em convênio os parâmetros do 

serviço e respectiva contraprestação financeira. 

  

Art. 86 B. A escolha do ente privado que deseje prestar serviços penitenciários será feita por 

licitação, atendendo a todos os requisitos da lei própria. 

 

Art. 86 C. São serviços penitenciários passíveis de terceirização à iniciativa privada: 

  

I- serviços de hotelaria – hospedagem, limpeza, alimentação e lavanderia;  

II – cuidados de saúde;  

III – educação;  

IV – esportes;  

V- trabalho;  

VI – outros, de acordo com análise do Conselho Penitenciário e do Tribunal respectivo.  

 

§ 1º. Em nenhuma hipótese serão passíveis de privatização a guarda e disciplina dos presos, 

bem como o acompanhamento e fiscalização da adequada execução da pena e avaliação do 

preso.  

 

§ 2º. Na hipótese de organização de serviços de trabalho, a empresa terceirizada arcará com 

todos os direitos previstos nesta Lei ao preso trabalhador. 
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Art. 86 D. Toda prestação de serviços penitenciários por particular será precedida de estudo 

de viabilidade pelo Conselho Penitenciário, pelo Tribunal respectivo, pelo Ministério 

Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Art. 86 E. A fiscalização dos estabelecimentos penais terceirizados será permanente, não 

havendo limites ao poder fiscalizatório da autoridade competente. 

  

Art. 86 F. A entidade privada responsável por prestar serviços penitenciários, deverá sempre 

que for requerido, enviar relatório de todas as suas atividades, bem como informações ao 

Poder Público, responsável principal pelo indelegável direito de punir (jus puniendi).  

 

Parágrafo Único. Poderá o Judiciário, por intermédio dos juízes das respectivas varas de 

execuções penais, requerer, tanto a entidade privada como ao ente público licitante, toda e 

quaisquer informação relacionadas ao cumprimento da pena, antecedentes carcerários e tudo 

o que julgar ser necessário para a instrução e acompanhamento da execução. 

  

Art. 86 G. A prestação de serviços penitenciários poderá cessar a qualquer tempo se forem 

constatadas irregularidades ou descumprimento das normas fixadas no convênio27. 

 

Para que a iniciativa legislativa seja aprovada, nos termos preconizados no art. 

24, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, deverá ser submetida às 

Comissões Permanentes. 

Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o primeiro 

posicionamento em relação à proposta legislativa foi favorável. Em 07 de maio de 

2014, a deputada Federal Andreia Zito (PSDB/RJ) entendeu que a iniciativa é 

pertinente, pois regulamenta de forma adequada uma prática já implementada em 

diversos Estados da Federação, estabelecendo parâmetros de controle e preservando a 

responsabilidade estatal indelegável nos aspectos relativos à integridade e à segurança 

do sistema prisional.  

                                                   
27 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar PL nº. 

3.563/1997. Autoriza o Poder Executivo Estadual a promover a privatização do sistema penitenciário. 

Disponível_em:_<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=99680

5343618531DC86B16312526A6C2.proposicoesWeb1?codteor=966262&filename=Avulso+-
PL+3123/2012>. Acesso em 29 de setembro de 2015. 
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Conforme as informações obtidas junto ao sítio eletrônico da Câmara dos 

Deputados, a última movimentação legislativa indica que o Projeto de Lei ainda se 

encontra na CTASP, aguardando agora o parecer do Deputado Wladimir Costa (SD-

PA).   

Nota-se que a partir do final da década de 90, o caos existente no sistema 

prisional brasileiro passou a ser objeto de incansáveis debates, com reflexos imediatos 

na atuação dos parlamentares que integram o Congresso Nacional – destaque para as 

propostas legislativas federais pautadas na entrega dos presídios à iniciativa privada 

como solução única do problema. 

Contudo, verifica-se que o processo de desestatização do sistema penitenciário 

brasileiro, não emergiu como resultado de um debate público sério para identificar a 

melhor forma de atuação diante da crescente população carcerária e os constantes 

problemas apresentados. 

Sem uma definição concreta no âmbito federal, com base no art. 24, inciso I 

da Constituição da República, alguns estados brasileiros criaram estabelecimentos 

prisionais com a participação direta da iniciativa privada. A atuação do setor privado 

na execução penal está ocorrendo não através da privatização de presídios 

propriamente dita, mas sim mediante parceria firmada entre o Estado e a iniciativa 

privada, por meio da terceirização de alguns serviços e também através das parcerias 

público-privadas.  

 

3.3 – As primeiras experiências da participação do capital privado no sistema 

prisional brasileiro: 

 

a) Estado do Paraná – A Penitenciária Industrial de Guarapuava 

 

A primeira participação direta da iniciativa privada no setor prisional 

brasileiro ocorreu no ano de 1999, quando na gestão do governador Jaime Lerner 

(PFL) foi inaugurada a Penitenciária Industrial de Guarapuava, localizada no 

Município de Guarapuava, distante duzentos e sessenta e cinco quilômetros da capital 
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do Estado do Paraná. Não inserida no contexto da parceria-público-privado, o sistema 

adotado foi o de cogestão, cabendo ao capital privado a execução de alguns serviços, 

dentre eles o serviço de hotelaria. 

Segundo as informações do Departamento Penitenciário do Estado do 

Paraná28, o custo para os cofres públicos com a construção da penitenciária foi de R$ 

5.323.360,00 (cinco milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta reais), 

valor este dividido entre os Governos Federal e Estadual – sendo 80% proveniente de 

convênio com o Ministério da Justiça e 20% do Governo do Estado do Paraná. 

Com uma área construída de 7.177,42 m2 e capacidade para duzentos e 

quarenta presos (os quais deveriam ter bom comportamento para nela ingressar e 

permanecer), quando de sua inauguração, o estabelecimento prisional abrigava uma 

fábrica de móveis, onde parte dos detentos podia trabalhar, percebendo um salário 

mínimo mensal, sendo 25% destinado ao Fundo Penitenciário (FUNPEN) do Paraná. 

Os demais presos trabalhavam na cozinha, lavanderia ou faxina29. 

Neste estabelecimento prisional, a administração foi terceirizada, mas não na 

sua totalidade. A empresa contratada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Paraná, 

Humanitas – Administração Prisional Privada S/C Ltda. - era encarregada de prestar 

atendimento aos internos no que diz respeito à alimentação, necessidades de rotina, 

assistência médica, psicológica e jurídica.  

Por sua vez, ao Estado cabia o controle e a supervisão da penitenciária – com a 

nomeação do diretor, vice-diretor e diretor de disciplina, que supervisionavam a 

qualidade de trabalho desempenhado pela iniciativa privada e também o cumprimento 

da Lei de Execuções Penais. 

O contrato firmado entre a iniciativa privada e o Governo do Paraná previa 

uma duração de dois anos, devendo o Estado pagar o valor de R$ 297.000 (duzentos e 

noventa e sete mil reais) por mês à empresa contratada. Isto resultava no custo mensal, 

por preso, no valor aproximado de R$ 1.2000 (mil duzentos reais). 

                                                   
28 Disponível em: 

<http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=36>. Acesso em 02 de 

outubro de 2015. 
29 CORDEIRO, op. cit, p. 103. 
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Segundo Antônio Carlos dos Santos30, à época em que esse sistema de 

administração prisional vigorou, até final de 2005, o índice de reincidência criminal 

dos egressos do presídio de Guarapuava chegou a 6%, enquanto no restante do país 

esse percentual chegava a 70%. Porém, esta informação deve ser analisada com 

ressalvas, pois o estabelecimento prisional em análise só começou a funcionar no de 

2000, sendo, portanto, precipitado avaliar esse dado acerca da reincidência. 

Ainda no Estado do Paraná, outras iniciativas similares surgiram após a 

experiência em Guarapuava – como por exemplo: a Casa de Custódia de Curitiba e a 

Casa de Custódia de Londrina, ambas administradas pela mesma empresa que prestava 

serviços no estabelecimento penal em Guarapuava; e também as prisões de Piraraquara 

e Foz do Iguaçu. 

A substituição do processo de terceirização teve início no ano de 2003, quando 

o então governador Roberto Requião (PMDB) não renovou os contratos de concessão 

para a administração dessas penitenciárias, retomando, assim, as atividades até então 

desempenhadas pela iniciativa privada. Tal medida foi mantida pelo atual governador 

do Estado do Paraná, Roberto Richa (PSDB). 

A oferta de atividade laborativa aos reclusos ainda permanece, através de 

convênios firmados entre empresas interessadas em montar sua linha de produção no 

interior da prisão. O principal incentivo oferecido pelo poder público é a isenção de 

encargos trabalhistas, pois, nos termos preconizadas na Lei de Execuções Penais, o 

regime de trabalho oferecido aos detentos não prevê quaisquer direitos trabalhistas. 

A existência de uma estrutura física mais adequada e o reduzido número de 

apenados, não afastaram esta unidade prisional dos problemas enfrentados pelo 

sistema carcerário brasileiro. A primeira rebelião ocorrida na Penitenciária Industrial 

de Guarapuava ocorreu recentemente, em 13 de outubro de 2014. Dentre as 

reinvindicações dos presos estavam a transferência de determinados internos para 

                                                   
30 DOS SANTOS, Antonio Carlos. As parcerias público-privadas e o sistema prisional 

brasileiro. In: PEIXINHO, Manoel Messias (org.). Âmbito de Aplicação das Parcerias Públicas - 
Privadas no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 125.  
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outra unidade e a análise da progressão de regime aos detentos que já preenchiam os 

requisitos legais31. 

 

b) Estado do Ceará – A Penitenciária Industrial Regional do Cariri 

 

Nesse contexto de ingresso da iniciativa privada nos presídios brasileiros, no 

ano de 2000, a deputada estadual Gorete Pereira (PFL) apresentou à Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará o projeto de lei no. 51/2000, cujo objetivo era autorizar 

o Poder Executivo Estadual a privatizar os presídios do Estado do Ceará. A proposta 

foi assim redigida32: 

 

Autoriza ao Poder Executivo Estadual a privatizar os presídios no Estado do Ceará  

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ DECRETA:  

Art. 1.° . Fica o Poder Executivo Estadual AUTORIZADO a privatizar os presídios no 

Estado do Ceará.  

 

§ 1.° A privatização de que trata este artigo será realizada em consonância com os preceitos 

legais aplicáveis.  

 

§ 2.° Após a privatização a responsabilidade pela segurança interna e externa dos presídios, 

continuará a cargo do Estado, ficando as demais atividades sob a responsabilidade do novo 

gestor privado.  

 

§ 3.° As outras atividades referidas no parágrafo 2.°, serão especificadas no edital de 

privatização.  

 

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Esta iniciativa foi rechaçada pela Procuradoria da Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará, que indicou violações à preceitos constitucionais e aos princípios 

elementares do direito administrativo. 

                                                   
31 MAROS, Angieli; SILVA, Maria Gizele; GALANI, Luan; GUZZO, Morgani; POMPEO, 

Carolina; PIVA, Niadi. Após mais de 48 horas, termina a rebelião em Guarapuava. Disponível em: < 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/apos-mais-de-48-horas-termina-a-rebeliao-em-

guarapuava-eey19pj92m3maa20wx289ytla#ancora>. Acesso em 11 de dezembro de 2015. 
32 CORDEIRO, op. cit, p. 105. 
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Em fevereiro de 2001, apesar de posicionamentos contrários, o Governo do 

Estado do Ceará assinou contrato com a empresa Humanitas – Administração Prisional 

Privada Ltda. (posteriormente sucedida pela CONAP - Companhia Nacional de 

Administração Prisional), entregando inúmeras atribuições administrativas da 

Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC) à iniciativa privada. 

Este estabelecimento prisional possui uma área construída de 10.800 m2 e 

capacidade para comportar 549 presos. O custo da construção foi arcado pelo erário, 

totalizando uma quantia aproximada de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos 

mil reais)33. 

Conforme os termos do contrato de gestão, à empresa contratada cabia: 

recrutar, selecionar, contratar sob sua inteira responsabilidade, os recursos humanos 

necessários para o pleno desenvolvimento da Penitenciária Industrial Regional do 

Cariri, assumindo os encargos administrativos dos mesmos, e cumprindo com todas 

obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras, em decorrência de sua 

condição de empregadora/contratante. 

O acordo firmado entre o poder público e a iniciativa privada se deu em total 

desrespeito ao processo licitatório, sendo este procedimento dispensado pela Secretaria 

de Justiça do Estado do Ceará, por considerar que o objeto da contratação tinha caráter 

experimental e urgente. 

O deputado estadual João Alfredo (PT) entrou com uma representação junto a 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará para investigar irregularidades no 

contrato de terceirização da Penitenciária Industrial Regional do Cariri, celebrado pela 

Secretaria de Justiça do Estado do Ceará e a empresa Humanitas - Administração 

Prisional Privada Ltda.  

Em sua justificação, o parlamentar indicou as seguintes irregularidades: (i) as 

funções internas de segurança pública realizadas e comandadas pela iniciativa privada; 

(ii) existência de uma comissão disciplinar, nas dependências do presídio, formada 

pelo próprio pessoal da empresa privada, para aplicação de sanções disciplinares aos 

detentos de mau comportamento; (iii) a remuneração de advogados pela própria 

                                                   
33 Ibid., CORDEIRO, op. cit, p. 106. 



34 
 

 

contratada para prestarem assistência jurídica aos presos; (iv) a persistência dos 

problemas estruturais; e (v) o custo elevado por preso não se refletia na realidade da 

penitenciária  

Entretanto, o avanço do poder econômico privado no setor prisional cearense 

se concretizou com a inauguração de mais dois estabelecimentos penais nos mesmos 

moldes desse novo modelo de gestão prisional: a Penitenciária Industrial Regional de 

Sobral (em 2002) e o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (em 2003). 

A prestação de serviços nas três penitenciárias do Ceará (Cariri, Sobral e o 

novo Instituto Penal Paulo Oliveira - IPPO) cabia à Companhia Nacional de 

Administração Prisional (CONAP). 

Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal e pela Ordem 

dos Advogados do Brasil - Secção Ceará, em face do Estado do Ceará e da Companhia 

Nacional de Administração Prisional Ltda (CONAP), algumas questões foram 

suscitadas pelos demandantes em razão de possíveis violações às prescrições 

normativas contidas nas Leis nº. 8.666/1993, 7.210/84 e na Resolução nº. 08/2002 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP34. 

O argumento central utilizado pelos autores da referida ação judicial, girava 

em torno da efetiva transferência da execução dos serviços necessários ao pleno 

funcionamento da Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), da Penitenciária 

Industrial Regional de Sobral (PIRS) e do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira 

II (IPPOO II) à empresa Companhia Nacional de Administração Prisional Ltda. - 

CONAP (constituída pelos sócios da empresa Humanitas - Administração Prisional 

Privada S/C Ltda, anteriormente contratada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do 

Estado do Ceará, a título experimental, sem licitação). 

O Juízo da 03ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, ao 

analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional da ação, 

determinou, em julho 2007, a suspensão dos contratos impugnados. Abaixo destaca-se 

trecho da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau: 

 

                                                   
34 Processo judicial nº. 2005.81.00.015026-0 – que tramitou perante a 03ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Estado do Ceará. 
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Na espécie, num juízo de cognição sumária, depreendo das alegações das partes e do robusto 

acervo probatório colacionado aos autos que o sistema de co-gestão prisional adotado e 

tolerado no Estado do Ceará mostra-se absolutamente ilegal. Nele foi transferida, por 

contrato ou requisição administrativa, a execução dos serviços necessários ao pleno 

funcionamento da Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), da Penitenciária 

Industrial Regional de Sobral (PIRS) e do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II 

(IPPOO II) à CONAP, sendo que, além daqueles serviços cuja terceirização é autorizada pela 

Resolução nº. 08/2002 do CNPCP, esta empresa privada tem assumido as atribuições 

relacionadas à segurança, à administração e ao gerenciamento das referidas unidades, bem 

como à disciplina interna dos encarcerados, ao efetivo acompanhamento e à avaliação da 

individualização da execução penal, com a prestação dos serviços técnicos relacionados à 

assistência jurídica, médica, psicológica e social, as quais são funções típicas do Estado. 

Ademais, ainda que, porventura, querelas judiciais tenham impedido ou procrastinado a 

tramitação dos embates licitatórios instaurados, tais como as Concorrências nºs 16/2002, 

81/2002 e 82/2002, não é justificável que, até os dias hodiernos, passados mais de 05 (cinco) 

anos, a situação dessas unidades prisionais não tenha sido devidamente regularizada, 

afastando-se a atuação da CONAP sobre atividades de estrita responsabilidade do Estado do 

Ceará. A despeito disso, perpetuou-se o sistema de co-gestão em seus termos originais, por 

via de contratos aperfeiçoados com dispensa de licitação, de sucessivos aditivos ao contrato 

inicial e, por fim, de requisições administrativas. 

  

Posteriormente, no ano de 2010, a Primeira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 05ª Região, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo Estado do 

Ceará contra a aludida decisão, reconheceu a ilegitimidade ativa do MPF e da 

OAB/CE para a causa e a incompetência da Justiça Federal para conhecimento desta, 

indeferindo a petição inicial da ação civil pública por eles proposta e julgando 

prejudicado o exame do mérito da pretensão recursal deduzida neste agravo de 

instrumento. 

Conforme as informações mais recentes da Coordenadoria do Sistema Penal 

do Estado do Ceará35, de 23 de dezembro de 2014, a situação das penitenciárias e 

presídios, considerando a retomada da gestão dos estabelecimentos penais analisados 

(entregues anteriormente à iniciativa privada), é assim apresentada: 

                                                   
35 Disponível em: http://www.sejus.ce.gov.br/index.php/downloads/category/9-

p?download=461%3Aefetivo-2014. Acesso em 22 de outubro de 2015. 
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Figura 12 – Quadro da população carcerária cearense. 

 

Fonte: Coordenadoria do Sistema Penal do Estado do Ceará 

 

Os três estabelecimentos penais que já estiveram sob os cuidados da iniciativa 

privada, registram, atualmente, um número de presos superior à capacidade máxima 

estabelecida. Indicativos como esse, somente reforça o descaso do Estado na gestão 

prisional, fortalecendo, ainda mais, o discurso sedutor daqueles que sustentam a 

participação da iniciativa privada como solução desse grave problema. 

A seguir serão analisadas algumas questões de ordem política, associadas aos 

elementos trazidos sobre a participação da iniciativa privada nos presídios, 

evidenciando os reais interesses que gravitam o tema. 
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4 – O HIPERERNCARCERAMENTO: UM GRANDE NEGÓCIO 

 

As informações coletadas sobre o sistema penitenciário nacional refletem o 

verdadeiro descaso do Estado na administração do sistema prisional. As prisões 

funcionam como verdadeiros espaços de neutralização, onde os direitos mais 

elementares dos presos são constantemente violados. 

É nesse contexto que cresce o discurso em favor da privatização das prisões, 

inicialmente levado a efeito pelos Estados Unidos da América. 

Essa nova forma de gestão do sistema penitenciário está inserida no novo 

modelo de Estado capitalista globalizado – o estado neoliberal – que praticamente pôs 

fim ao denominado welfarestate ou estado social, surgido após a Segunda Guerra 

Mundial. 

O paralelo traçado da política criminal estadunidense, adotada no final da 

década de 1970, e o ideário neoliberal, é observado por Wacquant36 da seguinte forma: 

 

A análise comparada da evolução da penalidade nos países avançados durante a década 

passada evidencia, de um lado, um estreito laço entre a escalada do neoliberalismo como 

projeto ideológico e prática de governo que determina a submissão ao ‘livre mercado’ e a 

celebração da ‘responsabilidade individual’ em todos os domínios e, do outro, o 

desenvolvimento de políticas de segurança ativas e punitivas, centradas na delinquência de 

rua e nas categorias situadas nas fissuras e nas margens da nova ordem econômica e moral 

que se estabelece sob o império conjunto do capital financeiro e do assalariamento flexível. 

 

Os efeitos do neoliberalismo no âmbito penal também são delimitados pela 

psicóloga Cristina Rauter37, que assim pontuou: 

 

Concordamos que com o advento do neoliberalismo e do chamado “estado mínimo” tenha 

havido um reordenamento radical dos espaços disciplinares, que, se já eram caros e 

                                                   
36 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres – A nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p.75. 
37 RAUTER, Cristina MEDEIROS. O estado penal, as disciplinas e o biopoder. In: 

BATISTA, Vera Malaguti (org.); LAMARÃO, Sérgio (trad.). Loïc Wcquant e a questão penal no 
capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012, p. 71. 
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insuficientes, tornam-se espaços falidos. De tal falência de fato não resultou, porém, que as 

prisões estejam em processo de extinção ou que os espaços entremuros de controle tenham 

se desenvolvido a tal ponto que as tornassem imprescindíveis. O que ocorreu, como bem 

aponta Loïc Wacquant, foi que, longe de se tornar mínimo, no que diz respeito à prisão, ao 

Judiciário e à polícia ele é máximo, tornando-se o grande investimento do estado neoliberal. 

 

As políticas públicas abrangentes e inclusivas, que caracterizaram o estado 

social, efetivamente implementado em diversos países europeus e também nos EUA, 

perdem cada vez mais espaço para o modelo de gestão neoliberal - marcado pela 

menor participação do Estado nas relações entre os indivíduos. 

O incessante avanço do estado penal, acompanhado pela atrofia do estado 

social, representa, segundo Wacquant, um paradoxo do sistema penal neoliberal, pois, 

se: “[...] pretende remediar com um ‘mais Estado’ policial e penitenciário o ‘menos 

Estado’ econômico social que é a própria causa da escalada generalizada da 

insegurança objetiva e subjetiva em todos os países [...]”38. 

A prática do encarceramento foi disseminada como forma de proteger a 

sociedade das classes sociais “perigosas”, geralmente não produtivas. 

Em países periféricos, como é o caso do Brasil, onde o estado social sequer se 

concretizou39, as consequências da gestão da miséria através do sistema penal são 

ainda mais nefastas – maximização do processo de criminalização da pobreza e o 

encarceramento em massa. 

O abismo social vertiginoso e a pobreza são os ingredientes principais que 

compõe a atual conjuntura político-econômica brasileira. E para dar conta desse 

quadro, o Estado utiliza-se, cada vez mais, dos mecanismos de controle penal. 

A inflação legislativa penal, o aumento desproporcional das penas, a elevação 

da taxa de encarceramento, a supressão de direitos e garantias, o endurecimento da 

execução penal, são indicativos de um modelo político-econômico que não estimula a 

intervenção do Estado na economia para fins de redução das desigualdades. 

                                                   
38 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. São Paulo: Jorge Azhar, 2001, p.4. 
39 BELLI, Benoni. Tolerância zero e democracia no Brasil. 1. ed. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 2004, p. 85. 
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O uso excessivo e desproporcional da prisão provisória é característica 

marcante do sistema de justiça criminal brasileiro. Como já colocado, a cada dez 

pessoas encarceradas no Brasil, quatro estão privadas de sua liberdade sem haver uma 

decisão condenatória com trânsito em julgado. 

O crescimento exponencial da população prisional brasileira é acompanhado 

de um déficit de vagas nos presídios. A situação da população carcerária nacional é 

assim apresentada no quadro abaixo: 

 

Figura 13 – Quadro da população carcerária brasileira. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados – CPI do Sistema Carcerário (2015). 

 

As prisões funcionam como verdadeiras instituições segregacionistas de 

grupos em situação de vulnerabilidade social. Nesses ambientes, encontram-se 

separados da sociedade os negros, as pessoas com deficiência, os analfabetos. Não há 

mostras de que essa segregação objetive, de alguma forma, a reintegração daqueles 

que se encontram privados de sua liberdade. 

A relação entre as condições concretas de funcionamento do sistema prisional 

brasileiro e o alcance dos objetivos manifestos da pena, foi objeto de ação de 

descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL) junto ao Supremo Tribunal Federal, em 27 de maio de 2015. Nesta 

ação postula-se o reconhecimento do estado de coisa inconstitucional do sistema 

penitenciária brasileiro e, consequentemente, a determinação de providências para 

sanar lesões a preceitos fundamentais da Constituição da República40. 

                                                   
40 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4783560>. Acesso em: 

16 de dezembro de 2015. 
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O voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ao analisar o pedido cautelar 

desta ação, traz questões importantes ao debate - com destaque para o trecho em que 

ressalta o papel do Estado na persecução penal: 

 

Quando o Estado atrai para si a persecução penal e, por conseguinte, a aplicação da pena 

visando à ressocialização do condenado, atrai, conjuntamente, a responsabilidade de 

efetivamente resguardar a plenitude da dignidade daquele condenado sob sua tutela. A pena 

não pode se revelar como gravame a extirpar a condição humana daquele que a cumpre41. 

  

A política de aprisionamento em massa adotada pelo Brasil, país marcado pelo 

enorme déficit social, revela a perversidade do sistema criminal: cada vez mais 

pessoas marginalizadas são presas pelo Estado, e este, por sua vez, oferece condições 

extremamente desumanas de encarceramento. 

Esse formato político, mais combativo aos conflitos sociais, e pouco 

preocupado com suas verdadeiras causas, não pode ser descartado para compreensão 

dos reais interesses que estão por trás da participação do poder privado no sistema 

penitenciário. 

Na prática, o que se pretende expandir é a seguinte ideia: o Estado, por seus 

agentes públicos, prende, acusa, julga o indivíduo pela prática de um crime e, ao final, 

entrega ao particular a tarefa de executar a pena aplicada, mediante o auferimento de 

lucro. 

A prática tão recorrente de buscar no setor privado soluções para o descaso 

estatal - no caso em análise o sistema prisional - ganhou bastante força na política 

criminal norte americana, sendo essa ideia difundida em diversos países, inclusive no 

Brasil. 

A explosão do encarceramento estadunidense, ocorrida nos últimos trinta anos, 

possui, segundo Wcquant, cinco características principais. São elas: a hiperinflação 

carcerária, o alargamento da rede de justiça criminal, o crescimento excessivo do setor 

                                                   
41 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=3892739&tipoApp=RTF>. Acesso 
em 16 de dezembro de 2015. 
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penitenciário no âmbito das administrações públicas, o ressurgimento e prosperidade 

da indústria privada carcerária e a política de ação afirmativa carcerária42. 

Sob a promessa de uma economia para o Estado, a ideia de privatização dos 

presídios representava um novo viés a ser explorado pela iniciativa privada. Com 

elevadíssima perspectiva de lucros, o empresariado norte-americano exerceu forte 

pressão para que essa lucrativa ideia fosse concretizada, como efetivamente ocorreu43. 

Nos EUA, o mercado da privatização dos presídios encontra-se, em grande 

parte, nas mãos das empresas Wackenhut Correctcions Corporations e Corrections 

Corporation of America (CCA), responsáveis por ¾ do mercado global das prisões44. 

A grandiosidade desse negócio é destacada por Wcquant: 

 

A partir do momento em que a Corrections Corporation of America, Correctional Services 

Corporation, Securicor (sediada em Londres) e Wackenhut entraram na bolsa, a indústria 

carcerária passou a ser um dos mimos de Wall Street45. 

 

A lucratividade desse nicho da economia é explicitada no valor das ações da 

Corrections Corporation of America (CCA): em 1986 era de U$ 50 milhões, já em 

outubro de 1997 passou para U$ 3,5 bilhões46. 

No maior complexo penitenciário administrado pela CCA - Stewart Detention 

Center - em Lumpkin, no estado da Gerogia, o poder público desembolsa a quantia de 

U$ 200 referentes a um dia de cada preso na instituição, gerando um valor anual de U$ 

50 milhões para a empresa. Se não bastasse, os ganhos são potencializados com a 

cobrança de outros serviços do próprio detento – como por exemplo: cinco dólares 

pelo minuto das ligações telefônicas47. 

                                                   
42 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria, op. cit. p.89. 
43 CORDEIRO, op. cit, p. 77. 
44 THOMPSON, Auguto. A questão penitenciária. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 96. 
45 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria, op. cit. p.99. 
46 CORDEIRO, op. cit, p. 53. 
47 CALIXTO, Dodô. Penitenciárias privadas batem recorde de lucro com política do 

encarceramento em massa. Disponível em: 

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30857/penitenciarias+privadas+batem+recorde+de+l
ucro+com+politica+do+encarceramento+em+massa.shtml> Acesso em: 11 de dezembro de 2015. 
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A relação existente entre as empresas privadas que atuam no sistema 

penitenciário norte-americano e o poder público, é um fator que facilita 

demasiadamente a expansão dessa política lucrativa. Muitos executivos pertencentes 

às empresas administradoras de prisões, já trabalharam para o poder público, em 

especial, na área penitenciária48. 

A situação do mercado de privatizações das prisões norte-americanas foi 

analisada por Grabianowski49 sob o seguinte prisma: 

 

Empresas administram a prisão com a intenção de ter lucro. Elas são contratadas pelo 

governo como empreiteiras para projetar, construir e administrar o presídio. Depois, o 

governo paga à empresa por cada preso. Em outras palavras, quanto mais pessoas na prisão, 

mais dinheiro as empresas ganham. 

 

Em 1995, a ONU, já preocupada com a problemática da privatização, 

orientava, no seu item 73.1 – Das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos – 

que: “As indústrias e granjas penitenciárias deverão, preferivelmente, ser dirigidas pela 

própria administração, e não por contratantes particulares”, demonstrando que a 

preocupação vem muito antes dos acontecimentos de superlotação e de reincidência 

ocasionados pelo sistema prisional vicioso50. 

Essa lógica do crime como produto e o seu controle como um grande mercado 

também vem ganhando força no Brasil. 

Conforme dados coletados pela Pastoral Carcerária51, hoje há no Brasil cerca 

de 30 prisões com a participação direta da iniciativa privada, distribuídas entre os 

estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e 

Amazonas, totalizando em torno de vinte mil pessoas presas sob esse regime. 

                                                   
48 CORDEIRO, op. cit, p. 51. 
49 GRABIANOWSKI, Ed. Como funcionam os presídios nos Estados Unidos. Traduzido por 

HowStuffWorks Brasil. Disponível em: < http://pessoas.hsw.uol.com.br/presidios.htm >. Acesso em: 

11 de dezembro de 2015. 
50 NICHELATTI JÚNIOR, Honório. Sistemas Prisionais Privados e Desenvolvimento 

Regional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 92. 
51 Pastoral Carcerária (2014) - op cit.  
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A cogestão e a parceria público privada são os modelos utilizados entre o 

Estado e a iniciativa privada. Nos contratos de cogestão, o Estado assume a direção da 

unidade, da guarda e de escolta externa, enquanto a empresa privada assume toda a 

operacionalização da unidade, gerindo serviços de saúde, alimentação, limpeza, 

vigilância e escolta internas, além da manutenção das instalações. Já no regime das 

PPP's, as prisões são projetadas, construídas, financiadas, operadas e mantidas por 

companhias privadas por um longo período de tempo - no caso do Brasil por 30 anos. 

Algumas questões problemáticas já se apresentam nessa curta experiência 

adotada pelo Brasil no que se refere à iniciativa privada no sistema prisional: (i) a falta 

de transparência - os processos de licitação e os contratos firmados entre os entes 

estatais e a iniciativa privada para administração prisional não são disponibilizados; 

(ii) em vários estabelecimentos o serviço de assistência jurídica vem sendo prestado 

pelo ente privado, em afronta ao art. 134 da Constituição, que aponta a Defensoria 

Pública como único órgão responsável por garantir a defesa dos necessitados em todos 

os graus e, dentre eles, as pessoas presas que não possuam advogado particular; (iii) há 

presídios operados pela iniciativa privada, em que somente se aceita um determinado 

perfil de preso – deixando o Estado responsável pelo setor “mais problemático” do 

sistema prisional; (iv) a banalização e barateamento de mão de obra  dos reclusos52. 

Em suma, a exemplo dos Estados Unidos da América, que fizeram a opção 

pela: “[...] criminalizacao da miséria como complemento da generalizaçao da 

inseguranca social”53, o Brasil, seguindo os ideais neoliberais, vem abrindo espaço 

para a expansão desse rentável mercado. 

 

 

 

 

                                                   
52 Pastoral Carcerária (2014) - op cit. 
53 WCQUANT, As prisões da miséria, op cit. p. 175. 
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5 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema carcerário brasileiro, notadamente marcado pela ineficiência do 

poder público e por práticas que acabam por aniquilar a dignidade de qualquer ser 

humano submetido ao cárcere, reflete a total falta de interesse estatal na resolução 

desse grave problema que se arrasta há décadas. 

É preciso que haja uma reflexão de toda a sociedade acerca do tratamento 

dispensado aos cidadãos que se encontram encarcerados, ressaltando a importância do 

devido processo legal, seus princípios e garantias fundamentais na efetiva proteção dos 

direitos das pessoas privadas de liberdade, dada sua especial situação de 

vulnerabilidade. Do contrário, se omitir acerca desse grave problema que assola 

grande parte da população marginalizada, é perpetuar algo que já está no âmago de 

nossa civilização – a exploração exercida pelas minorias opressoras sobre as maiorias 

oprimidas.  

Nesse contexto - de falência da prisão como principal resposta penalógica - 

adeptos da política neoliberal defendem a participação da iniciativa privada na 

administração do sistema penitenciário, indicando esta alternativa como única forma 

de solucionar a crise de instalações inadequadas e superpopulação carcerária que 

afetam os sistemas prisionais. 

A expansão da política de criminalização da pobreza, resultante do desmonte 

do estado social em substituição pelo estado penal, tem causado um aumento 

vertiginoso da população carcerária brasileira. E nada mais interessante do que fazer 

do encarceramento uma indústria lucrativa. 

A estratégia é clara: quanto mais tempo o detento permanecer no 

estabelecimento prisional, mais dinheiro a empresa administradora obterá junto ao 

Estado; como consequência lógica, quanto mais gente presa, mais lucro e mão de obra 

barata a iniciativa privada terá. 

Portanto, enxergar o real papel desempenhado pelo direito penal em nossa 

sociedade, é fundamental para compreender a lógica mercantil que se pretende 

estabelecer no sistema prisional brasileiro.  
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