
UNIABEU CENTRO UNIVERSITÁRIO 

SÔNIA MAURA DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILÓPOLIS 

2015 



SÔNIA MAURA DO NASCIMENTO 
 
 

 

 

 

PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso, em 
formato de artigo, apresentado como 
requisito parcial à obtenção do grau de 
Bacharel em Direito, do Curso de Direito, 
da UNIABEU Centro Universitário.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador (a): Prof.(a) Luciana de França Oliveira Rodrigues 
 

 

 

 

NILÓPOLIS 

2015 



SÔNIA MAURA DO NASCIMENTO  
 
 

 

 

PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL 

 
 
 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, em 
formato de artigo, apresentado à Banca 
Examinadora como requisito parcial à 
obtenção do grau de Bacharel em Direito, 
do Curso de Direito, da UNIABEU Centro 
Universitário.  
 
 
 
 
 
 

 
Tendo sido aprovada em _____ / ______ / 2015. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

______________________________________ 
Orientador: Prof.ª Luciana de França Oliveira Rodrigues 

UNIABEU Centro Universitário 
 
 

______________________________________ 
Prof. Carlos Eduardo S. Gonçalves 

UNIABEU Centro Universitário 
 
 

______________________________________ 
Prof. Carlos Henrique Menditti  
UNIABEU Centro Universitário 



AGRADECIMENTOS 

 

      Agradeço a Deus por ter me sustentado até aqui, me dando força e sabedoria 

para enfrentar as dificuldades. 

       A Uniabeu e seu corpo docente os administradores, somente com a ajuda de 

vocês estou conseguindo realizar esse grande sonho, serei grata eternamente pela 

bolsa de estudos que me foi concedida desde o segundo período da faculdade. 

      A minha orientadora professora Luciana França, pelo suporte  e incentivo, muito 

obrigada. 

      E a todos que direta e indiretamente fizeram parte da minha formação. 

 

 

 

 



6 
 

PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL 

                                                                            Sônia Maura do Nascimento1 
 
 
 
Resumo: Este artigo tem como tema a privatização do sistema prisional no Brasil. 
Seu objetivo é fazer uma comparação com os modelos de privatização utilizados em 
outros países e como surgiu a ideia de privatização do sistema prisional. As formas 
de aplicação da pena e a ressocialização do preso e a reinserção do mesmo de 
volta na sociedade. O dever do Estado e os direitos do indivíduo preso em 
conformidade com a lei. Abordar diferenças de privatização e terceirização e sua 
previsão legal em lei e suas vantagens e desvantagens, como encontrar uma forma 
de solucionar o problema carcerário no Brasil. 

 

Palavras chave: Privatização e Terceirização. Ressocialização. Crime e Prisão. 

. 

ABSTRACT: This article has it goal on the penitentiary system privatization in order 
to compare with other country's systems and how the idea born. How they judge and 
apply the low,  furthermore how the prisioner go back to life society. Use the 
exemples of privatizations in order to figure out if it is possible to be used as a tool to 
fix the brazilian current cenario.  
 

Key words: Privatização and Terceirização. I Ressocialização. Crime and Prisão 

 

Sumário: Introdução; 1.prisão; 2.Crime; 3.Sistema Prisional; 3.1Sistema 
Pensilvânico; 3.2 Sistema Alburniano; 3.3 Sistema Progressivo 4.Direitos do 
individuo preso conforme lei 7210/1984; 5.Como surgiu à ideia de privatização do 
sistema prisional; 6 Privatização em outros países; 7. O Modelo de privatização 
Brasileiro 8. Privatização e Terceirização; 9.Inconstitucionalidade da privatização do 
sistema prisional brasileiro; Conclusão; Referências. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Estudante do 10º período do curso de Direito da Faculdade Uniabeu Centro Universitário.  
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INTRODUÇÃO  

 

  

Este artigo tem por objetivo, analisar a privatização ou a terceirização do 

sistema prisional brasileiro fazendo uma comparação com sistemas adotados em 

outros países como Estados Unidos, França e Inglaterra. 

Debater a situação do sistema prisional atual que está totalmente falido, o 

que na verdade seria para ressocializar o indivíduo acaba o tornando mais criminoso 

perante a sociedade. 

              Pode-se destacar como um dos motivos dessa falência a superlotação dos 

presídios tanto Estaduais e Federais, a falta de reeducação do detento, o 

crescimento da criminalidade, a falta de triagem do preso, ou seja, a separação do 

prisioneiro pelo nível de periculosidade, e assim, definir a necessidade de construir 

novos presídios.  

              A forma como são cumpridas as penas fere o princípio da dignidade da 

pessoa humana, fazendo com que o ser humano saia do presídio pior do que 

quando entrou para cumprimento da pena. 

A lei de execução penal n. 7.210 de 11.7.84 faz menção ao Estado como 

responsável pelos cuidados com o preso o dever de ressocializar e oferecer as 

condições mínimas para que o mesma seja reintegrado à sociedade. 

 Quanto aos modelos de privatização dos outros países existem poucas 

diferenças quanto ao modelo utilizado. O modelo de privatização dos Estados 

Unidos é total nesse caso a iniciativa privada assume a responsabilidade da 

administração completamente. No modelo Francês essa administração é parcial o 

Estado bem como o grupo privado assumem essa responsabilidade juntos 

priorizando a recuperação do detento, vale salientar que o Brasil copia esse sistema.  

Na Inglaterra o Estado tem o poder centralizador.  

Se fosse adotado um desses modelos de privatização no Brasil seria 

necessário fazer um estudo de qual modelo poderia ser adotado ou até mesmo criar 

um modelo próprio de gestão e assim, ver qual  barreira  seria encontrada no âmbito 

jurídico e quais seriam os custos dessa privatização. Nos modelos existentes de 

privatização em outros países o Estado administra a pena e o administrador vai 
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gerenciar as necessidades da unidade prisional como a alimentação, a vestimenta e 

tudo que englobar a parte funcional chamado de serviços de hotelaria dos presídios 

sendo que a função jurisdicional pertence ao Estado, cabe ressaltar que essa é 

indelegável e o mesmo fiscaliza a iniciativa privada. No Brasil há uma grande 

confusão entre a privatização e a terceirização não existe uma lei específica que 

permita a privatização. Cabe ao Ministério da Justiça essa fiscalização e a 

construção de novos presídios. A administração feita pelas empresas privadas 

consiste no gerenciamento, fornecimento de material para manutenção das 

unidades, segurança, e serviços de reformas, há uma linha tênue entre a formação 

de indústrias contra o crime que visa o lucro ou a preocupação com o indivíduo 

preso. A sociedade precisa de uma participação efetiva principalmente nas 

organizações não governamentais para elaboração de uma nova política 

penitenciária. 

 

 1 PRISÃO 

 

A prisão foi constituída fora do aparelho judiciário, desde a época em que os 

corpos eram dilacerados em plena praça pública como uma forma de punição. O 

suplício era uma pena corporal dolorosa, uma forma de exploração do corpo 

humano com requintes de crueldade. No conjunto das punições a prisão passa a ser 

a peça chave na forma de punir, marcando um momento importante na história da 

justiça penal. Surge uma nova forma de punir, uma nova legislação que define uma 

nova forma do poder de punir de uma sociedade, trazendo uma forma igualitária 

para todos os seus membros, mas quando se faz da detenção a pena por excelência 

é uma forma de dominação de um tipo característico de poder. 

Segundo Neto (2000) A prisão tem como objetivo manter o preso cerceado 

de sua liberdade enquanto sua situação não seja resolvida pelas autoridades 

competentes, podendo ser liberado pelo relaxamento prisional, seja, em flagrante, 

preventiva ou do cumprimento da pena ficando, no entanto o infrator à disposição da 

justiça, ou se o agente for perigoso, garantir à sociedade contra o prosseguimento 

das atividades delituosas. 
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A prisão é uma forma que impede o indivíduo de viver livremente, a 

liberdade é um bem que pertence a todos, quando se perde, todos pagam o mesmo 

preço, ou seja, é uma forma de castigar. 

 
 

2   CRIME 

 

No que diz respeito a nossa atual legislação penal, Greco (2014) ressalta 

que não nos é fornecido um conceito concreto de crime, somente é dito em sua lei 

de introdução que aos crimes praticados é reservado uma pena de reclusão e outra 

de detenção quer seja cumulativa ou alternativa mais a pena de multa.  

Nos dias atuais, o conceito atribuído ao crime é eminentemente doutrinário. 

No aspecto formal a definição de crime seria toda e qualquer conduta que 

atentasse contras as leis que são editadas pelo Estado.                

              No aspecto material seria conduta de violação dos bens jurídicos mais 
importantes.  

Na verdade, o conceito formal e material não traduz com precisão o que 

seja crime. Se há uma lei penal editada pelo estado, proibindo determinada 

conduta, e o agente a viola, se ausente qualquer causa da exclusão da 

ilicitude ou dirimente da culpabilidade, haverá crime. (Greco, 2014, p.149). 

 
 

Segundo Bokelmann e Volk (2007) A tentativa de estabelecer um sistema 

lógico de conceito do crime encontra duas dificuldades uma seria em relação às 

regras do direito vigente, que contêm contradições ou princípios variados. E a outra 

em relação aos enunciados científicos jurídicos que precisam suportar além da 

prova de exatidão, também a prova da praticabilidade de seu conteúdo, devendo tal 

conteúdo possibilitar decisões utilizáveis.  

             Em relação à função analítica do crime são todos os elementos que 

integram a infração penal sem divisão, ou seja, analisar o crime em um todo, o 

agente comete um delito ou fato por ele praticado será um indiferente penal. 
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3 SISTEMA PRISIONAL  
 

 
O sistema prisional foi pensado a partir da Revolução Industrial, no século 

XIX. A Revolução Industrial foi determinante para aumento da massa carcerária, 

onde a população rural abandonava a agricultura para ir trabalhar nas grandes 

indústrias, localizadas nos centros urbanos, isso gerou na época uma excessiva 

oferta de mão de obra, as indústrias não conseguiram absorver essa grande 

demanda, em consequência houve um grande número de desempregados, gerando 

o crescimento da marginalização, e teve como reflexo a miséria, a fome e o crime. 

Com intuito de encontrar a melhor forma de lidar com os infratores, apareceram 

várias instituições prisionais, preocupadas somente na aplicação do castigo do 

preso, para que os mesmos não voltassem a cometer novos delitos, e não havia 

preocupação alguma com a ressocialização. 

Umas das primeiras Instituições penitenciárias a ser criada foi a HOUSE OF 

CORRECTION, em Bridwell no ano de 1552, onde o objetivo era corrigir o infrator 

através do trabalho e do ensino religioso. Era uma casa de correção administrada 

sobre rígida disciplina, onde essa experiência foi concebida por toda Inglaterra.                     

Más foi através dos sistemas penitenciários, pensilvânico, auburniano e progressivo 

que houve o amadurecimento das formas de executar as penas. 

 
 

3.1SISTEMA PENSILVÂNICO 

 
 

Era caracterizado pelo isolamento total do preso numa cela, onde não eram 

permitidas visitas e nem contato com os demais prisioneiros. Os presos eram 

expostos aos olhares de pessoas que ali eram levadas para testemunhar o triste 

destino dos que descumpriam a lei, era uma forma de mostrar que a pena era um 

fim nitidamente preventivo geral. Seus idealizadores acreditavam que através do 

silêncio absoluto, o detento através de sua consciência poderia redimir de seus 

erros. Devido à interferência dos religiosos a leitura da Bíblia era o que se permitia, 

acreditava-se que alma e espírito seriam resgatados. 
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 3.2 SISTEMA ALBUNIANO 

 

De acordo com esse sistema o isolamento do preso se dava durante à noite. 

Durante o dia os presos faziam suas tarefas, ou seja, exerciam seu trabalho em 

comum mediante absoluto silêncio, sobre um forte esquema de segurança, com 

atividades delimitadas, e quando havia qualquer descumprimento das regras o preso 

sofria fortes castigos corporais. A comunicação só era permitida com os guardas e 

com a devida permissão e os detentos não podiam se comunicar entre si de forma 

alguma. A penitenciária de Auburn, em Nova Iorque, foi a primeira a adotar esse 

sistema no ano de 1816, por isso a escolha do nome. O trabalho era obrigatório e os 

prisioneiros recebiam pelos trabalhos realizados e com isso pagavam as despesas 

de sua estadia na prisão e uma parte ia para o fundo de reserva que também servia 

para quando o detento deixasse o sistema prisional. Vale salientar que esse método 

utilizado não era com pensamento humanitário era apenas uma questão de 

sobrevivência, pois na época com a expansão do setor industrial era necessária mão 

de obra. Por isso a escolha desse sistema e não o Pensilvânico. 

 
 

3.3 SISTEMA PROGRESSIVO 

 
 

No sistema progressivo a pena passou a ser feita de forma decrescente, que 

se iniciava com o isolamento do preso e se findava com a liberdade. O trabalho e o 

bom comportamento do mesmo eram fatores para cumprimento progressivo da 

pena. Nesse caso havia uma preocupação com a reabilitação do preso e o trabalho 

era visto como uma forma de reabilitação. Mas com o tempo o trabalho do preso por 

ser de ótima qualidade passou a ser comparado com o trabalho do homem livre e 

sofreu desestímulo dos governantes, devido à pressão das empresas que sofriam 

com a carga muito alta dos impostos para fabricação de seus produtos e com isso o 

governo deixou de incentivar o trabalho nas prisões. 

 

 

           



12 
 
 

4   DIREITOS DO INDIVÍDUO PRESO CONFORME LEI 7210/1984 

 

O capÍtulo II da referida lei diz respeito à assistência ao preso: 

 Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

 
                                         Art. 11. A assistência será: 
                                         I - material; 
                                         II – à saúde; 
                                         III - jurídica; 
                                         IV - educacional; 
                                         V - social;  
                                         VI - religiosa. 

A assistência material o legislador está se referindo à alimentação, 

vestimenta as condições de higiene. A saúde compreende assistência médica 

preventiva, curativa farmacêutica e odontológica. A assistência jurídica é destinada 

aos sem recursos para constituição de advogados. A educacional compreende a 

instrução educacional e a formação profissional do preso. A assistência social tem a 

finalidade de amparo ao preso internado para seu retorno ao convívio à sociedade. 

A religiosa é o direito do preso de participar de cultos religiosos dentro da instituição.  

A lei é criada com a finalidade da preservação do bem estar de uma sociedade. O 

direito de punição é do estado quando são violadas a preservação e o bem estar da 

sociedade. 

 

4 SURGIMENTO DA IDEIA DE PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 

 

A ideia de privatização foi antevista em 1761, por Jeremy Bentham, um 

filósofo e jurista, que fazia a defesa da administração particular das prisões bem 

como de seus administradores que através de um contrato auferiam lucros. Mesmo 

sendo no século XVIII, Bentham já enxergava os eventuais abusos que poderiam 

ocorrer advindos dessa forma de encarceramento, ou seja, o contratante 

administrava a prisão da maneira que lhe fosse viável, desde que os presos não 
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sofressem e não passassem fome ou morressem dentro do cárcere. Para 

compreender o modelo de prisão traçado pelo Jeremy Bentham, temos o seguinte: 

um edifício circular onde as celas ocupavam uma circunferência, separadas por 

partições que se voltavam até o centro, onde o inspetor da prisão ficava alojado, 

esta arquitetura possibilitava uma visão total dos presos. 

 
O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O 
princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; a construção 
periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da 
construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às 
janelas da torre; outra que da para o exterior, permite que a luz atravesse a 
cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em 
cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um 
escolar. (FOUCAULT, MICHEL. 2009, p.190). 
 
 

 O objetivo do princípio da inspeção total era fazer com que os 

inspecionados pudessem ser vigiados constantemente, sem que, todavia pudessem 

ver seus inspetores. Bentham tinha uma visão de fonte de lucro, onde poderia extrair 

o máximo da força produtiva do prisioneiro, através do trabalho. Com o passar do 

tempo o projeto arquitetônico, de Bentham, não obteve o sucesso esperado, com o 

crescimento da industrialização, com a falta de emprego, o cárcere não foi destinado 

apenas aos criminosos, mas serviu de abrigo para população marginalizada em 

grande crescimento, portanto tornou-se inviável a construção de celas individuais 

diante do número excessivo de encarcerados. 

Más Bentham conseguiu deixar um legado para as gerações futuras, o 

princípio da inspeção total continua em pleno vigor nos dias de hoje, observando 

como exemplo as prisões modernas como Supermax Prisions nos EUA, onde 

detentos são submetidos a regime disciplina diferenciado, o monitoramento 

eletrônico dos presos é feito de forma ininterrupta pela iniciativa privada, mediante 

assinatura de contrato. Existem várias semelhanças entre os modelos prisionais 

existentes entre modelo idealizado por Jeremy Bentham, e o atual modelo de 

privatização do sistema prisional, que é caracterizado pelo princípio da inspeção 

total, que é feito pelo circuito interno de televisão e vídeo, pela celebração do 

contrato em ter o particular e o Estado para administração da prisão. A ideia de 

privatização dos presídios surge em meio a um sistema prisional falido, onde a 

forma de sanção aplicada na maioria dos crimes encontra-se em pleno declínio 
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marcada por uma crueldade e pelo perdimento da pessoa do preso para retorno à 

vida em sociedade. Nos meados do século XIX, Nova Iorque, entregou a gestão de 

seus estabelecimentos penitenciários a empresas privadas, como exemplo a prisão 

de Auburn e Sing-Sing, mas essa experiência não obteve êxito devido aos maus 

tratos e abusos físicos cometidos aos reclusos. Outro erro cometido que contribuiu 

para insucesso foi à utilização da mão de obra gratuita dos presos pelos 

empresários e gestores das prisões, onde propiciou um menor custo na produção, e 

colocou os concorrentes em evidente desvantagem e com isso gerou uma grande 

onda de protestos. 

Na Espanha, algumas penitenciárias foram administradas por religiosas, 

sem interferência  estatal como a Casa Galera de Mujeres de Alcalá de Henares. 

Agora, três fatores foram decisivos para que a ideia de privatização do 

sistema prisional fosse retomada pelo EUA no século XX: 1-A ideologia do mercado 

livre; 2- o aumento do número de prisioneiros; 3-aumento dos custos das prisões.  

No entendimento de Cordeiro (2006) somente há pouco tempo, o indivíduo 

preso passou a ser visto como sujeito de direitos, deixando de ser considerado mero 

objeto da execução penal, devendo lhe ser assegurado o respeito à dignidade com 

tratamento justo, possuindo a pena com caráter ressocializador.       

Devido aos maus tratos e as condições subumanas nas prisões não se tem 

conseguido cumprir seus objetivos, ou seja, ressocializar o indivíduo e devolvê-lo à 

sociedade e em contrapartida houve aumento da criminalidade, reincidência com 

índices alarmantes, surgimento das organizações criminosas no interior dos 

presídios, a formação do poder paralelo a corrupção dos agentes penitenciários, 

essas características mencionadas ocorrem nos presídios de vários países do 

mundo e em especial no nosso país o Brasil. 

Diante da comprovada incapacidade do Estado de administrar os presídios 

não dando a assistência aos presos, ou seja, não assegurando a eles os direitos 

humanos, sendo o Estado incapaz de cumprir com essas obrigações é que surgem 

as experiências quanto às formas de gerenciamento prisional e ganha espaço o 

favoritismo da privatização ou a terceirização do sistema prisional, inicialmente tendo 

como os moldes o modelo dos Estados Unidos da América. 
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São levantados argumentos pelos defensores dessa ideia a redução dos 

gastos do Estado com setor penitenciário, e a eficiência que poderá ser alcançada 

pelo setor privado na execução das penas. 

Essa tendência privatizadora dos sistemas prisionais pode ser comparada 

ou compreendida como novo modelo Estado Capitalista Globalizado, que surgiu 

depois da segunda guerra mundial. Vale salientar que o Estado Brasileiro, tem seus 

projetos de privatização como os dos setores públicos onde se pode citar como 

exemplos os serviços de esgoto, telefonia, água, eletricidade e nos tempos atuais o 

sistema prisional. 

Ao mesmo tempo em que o Brasil mediante as leis 9.099/95 e 9.714/98, 

adota uma postura mais moderna nas aplicações das penas, sofre uma pressão da 

sociedade mediante ousadia dos criminosos, buscando uma forma mais severa de 

punição como, por exemplo, o cumprimento da pena em regime completamente 

fechado. Nesse sentido o Brasil não resiste à tendência de privatização como os 

Estados Unidos, e copia a ideia de um novo modelo de gestão através da 

terceirização de alguns serviços.  

Conforme, nos setores de telefonia, água e esgoto pelo ângulo da 

economicidade a privatização não tem obtido o êxito esperado, essa questão de 

privatização e terceirização é bem mais complexa não podendo ser vista somente 

pelo ângulo da economia. 

 
 

6 PRIVATIZAÇÃO EM OUTROS PAISES 

 
 

O modelo norte americano, onde o crime passou a ser visto como um 

problema sociológico, ou seja, como desorganização da sociedade. A idéia de 

privatização nos Estados Unidos surgiu na década de 1980  adotada apenas em 

alguns estados, estudos apontaram a superlotação carcerária tinha uma contribuição 

no aumento da criminalidade. A privatização surgiu no início como um pretexto mais 

econômico para resolver a problemática do sistema penitenciário. A população 

americana não aguentava mais arcar com altos custos das prisões houve uma 

aprovação popular onde uniu o útil ao agradável. Houve também uma mudança nas 
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leis que passaram a ser mais severas e com tolerância zero. Existem presídios que 

o preso não tem contato nem com agente penitenciário ficam isolados sem luz e 

sem comunicação nenhuma com lado de fora, não é permitido nada absolutamente 

nada nem leitura, nesse modelo que são chamadas de prisão Supex Max (prisão de 

segurança máxima), a ausência de interação traz sério problemas para saúde do 

preso como depressão e Alucinações.  

O colunista Ricardo, Setti faz referência em seu blog sobre a prisão de 

Supex Max em Florence no Colorado (EUA), não se trata, definitivamente, do caso 

da cadeia dura, duríssima, que é a Administrative Maximum Facility (ADX) de 

Florence, no Estado americano do Colorado. Inaugurada em 1994, é a única 

penitenciária de segurança máxima pertencente ao Federal Bureau of Prisons, 

subdivisão do Departamento de Justiça Americano responsável pelo sistema 

carcerário, e figura entre os destinos mais temidos pela bandidagem. Seu apelido, “A 

Alcatraz das Rockies”, faz referência a Alcatraz, a lendária prisão situada em ilha de 

mesmo nome próxima a San Francisco, operante entre 1934 e 1963, e as 

Montanhas Rochosas, que cruzam o Colorado. 

No Brasil no estado de São Paulo no presídio da cidade de Presidente 

Bernardes, vem sendo adotado esse modelo de prisão sendo levados a ela os 

líderes mais perigosos das facções criminosas esse sistema denominado RDD – 

Regime Disciplinar Diferenciado esse regime vem sendo utilizando com respaldo no 

artigo 53 IV Lei de Execuções Penais. Muito juristas criticam esse método 

argumentando a forma de regulamentação legal. 

                                                  Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 
I - advertência verbal; 
II - repreensão; 
III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); 
IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos 

estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto 
no artigo 88 desta Lei. 

V - inclusão no regime disciplinar diferenciado 
 

 O modelo Francês, teve início no século XIX foram criadas as colônias 

penitenciárias. A administração privada na França participa co - gestão seria um 

modelo de dupla responsabilidade entre o Estado e o particular firmam uma parceria 

para administração e gerenciamento por meio de contratos com validade de até 10 

anos. Competindo ao Estado cuidar da segurança e indicando o seu diretor geral o 
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administrador privado cabe à administração interna organização das tarefas dos 

presos como trabalho, educação, alimentação, lazer, assistência medica e jurídica. 

Esse procedimento ainda encontra-se em fase de estudo não sendo possível 

verificar a parte positiva e negativa. O modelo Francês assemelha ao instituído na 

penitenciaria de Guarapuava Paraná e Juazeiro Norte no Ceará. 

No modelo inglês surgiu na década de 80 tendo como base os autos custos 

decorrente do encarceramento e a ineficácia da ressocialização do preso. A 

Inglaterra também adotou o sistema de tolerância zero destinado principalmente aos 

imigrantes.. Cabendo ao Estado a administração da parte judiciária. 

 

 7- O MODELO DE PRIVATIZAÇÃO BRASILEIRO 

 

Para Cordeiro (2006) O Ministério da Justiça é quem incentiva a 

terceirização sendo que o mesmo é a responsável pelo custeio de 80% das obras e 

construção dos presídios que serão administrados pelo setor privado. Somente 

passados três anos da instalação da Penitenciaria Industrial de Guarapuava no 

Paraná foi que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária viu a 

gravidade da situação.  

                                          A penitenciária de Guarapuava (Paraná) adota o sistema misto, ou seja, o 

modelo Francês, custou aos cofres públicos R$ 5.323.360,00 com capacidade para 

240 presos para nela ingressar os presos precisam ter bom comportamento, dentro 

do sistema existe uma fábrica de móveis. Os presos recebem um salário mínimo 

mensal e 25% vai paro o fundo Penitenciário do Paraná. Os demais presos 

trabalham na cozinha, faxina e lavanderia. Existem 117 funcionários ali dentro a 

vantagem é que o estado não arca com verbas rescisórias e afins. Cada preso custa 

cerca de 1.200,00 por mês. O índice de reincidência comparado com outros Estados 

é de 6% e no restante do país 70% e quando o preso cumpre sua pena o vínculo 

com a empresa extingue. 

                                       A Penitenciária Industrial Regional do Cariri localizada no Ceará, através do 

projeto de lei 51/2000, foi proposta por uma deputada daquele Estado a sua 

privatização e as demais do Estado do Ceará, onde caberiam a segurança interna e 

externa, e as outras atividades seriam da responsabilidade da iniciativa privada. A 
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justificativa para a privatização fazia referência que os gastos do Estado por meio da 

privatização no setor penitenciário poderiam ser redirecionados para educação 

básica, saúde, habitação, saneamento e segurança pública. A Assembléia 

Legislativa do Estado do Ceará, em discordância com a proposta do projeto de lei 

51/2000, demonstrou colisão com os preceitos constitucionais e com os princípios 

básicos do direito administrativo e concluiu um parecer desfavorável. Mesmo 

impossibilitada à privatização dos presídios no Estado do Ceará, o mesmo adotou o 

modelo denominado terceirizador de gerenciamento prisional, o que vem se 

expandindo e o mesmo modelo adotado no Estado do Paraná. A Penitenciária do 

Cariri localizada em Juazeiro do Norte foi inaugurada em 22.1.2001 com custo aos 

cofres públicos no valor de R$ 5.703.006,63 com capacidade para 544 presos com 

celas coletivas, possuindo quadras esportivas, salas para atividades educacionais, 

orientação religiosa, com várias oficinas de trabalho padaria, artesanatos, horta, 

cozinha, artigos para calçados e afins. O serviço de saúde disponibilizado aos 

presos e terceirizado essa administração é feita pela Companhia Nacional de 

Administração Prisional, em 2002 a penitenciária Sobral localizada na zona norte do 

Ceará foi terceirizada, presídio de segurança máxima com capacidade para 500 

detentos, o custo mensal de cada preso segundo Secretaria de Justiça gira em torno 

de R$ 800,00 mensais por cada detento. 

   
                      
                           8 PRIVATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO 

   

A diminuição excessiva da intervenção do Estado na atividade econômica 

recebeu o nome de desestatização donde a privatização constitui espécie desse 

gênero. A desestatização pode ter sua definição como movimento de uma sociedade 

moderna com mais autonomia para decidir seus próprios destinos sem a tutela 

onipresente do Estado, poderia ser comparada a um cunho ideológico e a 

privatização e a desregulamentação tem um significado mais político. A 

desregulamentação seria a eliminação total ou parcial das regras do Estado, 

pertinentes a economia. 

O Estado, nos últimos tempos, tem demonstrado evidente 
preocupação em adaptar-se à modernidade, ao gerenciamento 



19 
 

eficiente de atividades ao fenômeno da globalização econômica, que 
arrasta atrás de si uma serie interminável de conseqüência de ordem 
política, social, econômica e administrativa. (FILHO, CARVALHO. 
2012, p.351). 
 
 

A lei de n. 9.491/1997 passou a denominar desestatização o que a lei 

anterior chamava de privatização, conforme nova lei: 

                                   Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta Lei: 
I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou 

indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; 
II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, 

passaram ao controle direto ou indireto da União; 
III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização; 
IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as 

ações de seu capital social desapropriadas, na forma do Decreto-lei n° 
2.321, de 25 de fevereiro de 1987. 

 V - bens móveis e imóveis da União.         (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.161-35, de 2001). 

§ 1º Considera-se desestatização: 
 A) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, 

diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
sociedade; 

b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços 
públicos explorados pela União, diretamente ou através de entidades 
controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. 

c) a transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis 
da União, nos termos desta Lei.  

 
 

A privatização é a transferência das empresas de propriedade do Estado e 

suas atividades para setor privado. No setor envolvendo o sistema penitenciário, 

seria a total transferência das atividades relativas à execução penal para iniciativa 

privada, ou seja, transferência da responsabilidade do Estado na execução da pena 

privativa de liberdade, a quem cabe a administração do estabelecimento 

penitenciário na sua amplitude. 

 A terceirização seria uma forma suavizada da privatização, na década de 

1950 através das multinacionais principalmente pelas empresas automobilísticas 

que passaram a contratar outras empresas para fabricação de suas peças 

automobilísticas, veículos esses montados pela tomadora de serviços. 

Desde 1967, as empresas de limpeza e de conservação adotam os serviços 

de terceirização, ou seja, contrataram outra prestadora de serviço para a realização 

de atividades- de meio que consiste nas manutenções, vigilância, publicidade e 

conservação e arrecadação de impostos. 
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A terceirização pressupõe necessariamente o estabelecimento de 
uma parceria entre empresas tomadora e prestadora de serviços, 
ambas com direitos e responsabilidades, unidas com intuito de 
obtenção de lucro no negócio pactuado. (CORDEIRO. 2006, p.134). 

 

Os aspectos vantajosos da terceirização se caracterizam onde a empresa 

tomadora pode propiciar uma redução dos custos administrativos, inclusive em se 

tratando dos encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

 
9 INCONSTITUCIONALIDADE DA PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 

BRASILEIRO 

 

 
Em relação à privatização dos presídios Brasileiros, alguns legisladores 

federais e estaduais encontram barreiras sendo essa idéia considerada 

inconstitucional encontrando resistência na Ordem dos advogados do Brasil e 

Ministério Público. E para driblar essa ausência da legalidade eles firmam parcerias 

privadas entre estado e a iniciativa privada, usando a terceirização dos serviços e 

não a privatização.  Os estados brasileiros a exemplo do Paraná, Ceará, Bahia e 

Amazonas, vem adotando a Terceirização do sistema prisional, onde há uma 

parceria entre o particular e o Poder Público, para administração das prisões. O 

Brasil segue o modelo francês de privatização, seria o sistema misto, onde há uma 

dupla responsabilidade.  

                                 Para Neto: 

 Há quem pense que a população carcerária existente no Brasil já 
extrapolou ao que poderia ser considerado normal, deve ficar espantado ao 
saber que nos Estados Unidos, onde o fenômeno da privatização do 
sistema carcerário já se solidificou, esse número é maior em pelo menos 
cinco vezes, conforme dados atualizados divulgados pelo Jornal O Estado 
de São Paulo, nestes termos:  

Em toda a América, a população carcerária brasileira só é ultrapassada pela 
dos Estados Unidos - 2 milhões de pessoas, o equivalente a 731 por 100 mil 
habitantes. No Brasil, há 124,8 presos para cada 100 mil habitantes. 

 

No dizer de Cordeiro (2006), pelo modelo terceirizador, tanto o Estado e a 

iniciativa privada são co- responsáveis pela administração e pelo gerenciamento da 
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prisão. O Estado nomeia o diretor da prisão dentre um de seus funcionários em 

relação aos demais serviços caberá a empresa privada. Salientando que a 

segurança interna da penitenciária compete ao particular e a segurança externa é 

feita pela polícia militar. Uma comitiva de deputados estaduais e membros da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB-CE e da Assembléia legislativa em 

23.05.2001, concluiu-se um relatório que realmente quem comandava o 

estabelecimento penal era o diretor nomeado pela secretaria de justiça e a atuação 

do Estado na execução da pena privativa de liberdade foi considerada tímida e 

inexpressiva. Fazendo uma análise breve da privatização, é fácil de constatar que o 

estado brasileiro, em todas as esferas de poder, faz uso do modelo terceirizador, 

nos serviços secundários, como de limpeza, serviços de copa e cozinha, etc.          

Contudo, terceirizar serviços das prisões, incluindo os de hotelaria, causa espanto e 

provoca reações de alguns seguimentos da sociedade. 

Segundo, Cordeiro (2006, apud LEAL, p.127) atenta para o fato de 
que “é preciso discutir a idéia de privatização, implantável em projetos 
pilotos, em regime de gestão mista, e cujas vantagens, múltiplas, são de 
ordem humana, operacional, legal e financeira”. 

Para Luiz Flávio Borges D Urso, a tese de privatização dos presídios, 
chama a sociedade à iniciativa privada, para colaborar com o Estado na 
função de gerenciamento das prisões, o mesmo diz que a privatização na 
modalidade de terceirização, é faz a lei ser cumprida e condições para 
recuperação do preso ao contrário do sistema estatal. 

 

Os defensores argumentam que com a terceirização do estabelecimento 

prisional, não haverá transferência da jurisdição do Estado para o particular, uma 

vez que vão exercer a função material da execução penal, responsabilizando pela 

alimentação, limpeza e vestuário. O Poder o Estado é indelegável e por isso por ele 

será exercido. 

Para Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, compete ao 

Estado o direito de punir e de administrar os sistemas prisionais e somente seus 

funcionários legalmente investidos de poder tem o poder de aplicar as penas essa é 

uma função indelegável de aplicação da pena e zelar pela segurança pública. A 

experiência de privatização tem fracassado nos Estados Unidos onde somente 1% 

dos estabelecimentos foram privatizados. 
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Na concepção de Cordeiro (2006), argumenta-se ainda que a privatização 

dos presídios não se reverta de nenhuma inconstitucionalidade, pois não é vedada 

pela nossa Constituição, portanto se permite e os argumentos favoráveis à 

privatização dos presídios no Brasil são os mesmos utilizados nos Estados Unidos, 

na França e na Inglaterra, dentre eles a superlotação carcerária e os altos custos do 

encarceramento. 

 Essa nova forma de gerenciamento dos estabelecimentos prisionais, se dá 

o nome de privatização. Nos Estados Unidos existem prisões totalmente 

administrada pelo particular até mesmo nas execuções das penas, sem qualquer 

ingerência do Estado.  No Brasil até o momento atual não foi adotada uma 

penitenciária privada, mas sim um modelo terceirizado, misto e de co-gestão, 

marcada pela participação do Estado ao particular para execução de determinados 

serviços. 

Segundo, Cordeiro (2006 p.132) “O termo privatização ao 

interessar ao presente estudo, envolvido à questão do sistema 

penitenciário, poderia ser definido como total transferência das atividades 

relativas à execução penal para iniciativa privada. Portanto, a privatização 

dos presídios importa na transferência da responsabilidade do Estado em 

executar, a quem caberia a administrar o estabelecimento penitenciário em 

toda amplitude, inclusive com pessoal contratado, desvinculando da 

administração pública.”.  

 
Seria errôneo definir a privatização como a redução do Estado Social, trata-

se de uma conseqüência onde busca diminuir ao máximo a intervenção estatal. A 

terceirização seria uma forma de suavizar a privatização.                                      

                                          A Penitenciária Industrial Regional do Cariri, por exemplo, em Juazeiro do 

Norte vêm sendo administrada por uma empresa terceirizada a Conap, mediante 

contrato firmado com a Secretaria de Justiça do Estado do Ceará. 

                                          Ao ver de Cordeiro (2006) Toda essa administração está amparada pelo 

contrato de concessão regido pelo direito administrativo, sendo que tudo estaria 

perfeita se não fosse várias irregularidades como esse contrato nunca ter sido 

publicado em Diário Oficial, não foi feito licitação para contratação da empresa, a 

concessão não foi regulamentada pela lei como prestação de serviço e com tudo 

foram violados vários princípios constitucionais. Vários princípios constitucionais 
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estão sendo violados como legalidade, moralidade e o da publicidade a realização 

de um processo licitatório seria imprescindível para contratação de qualquer serviço 

ou obra conforme exige a lei 8.666/93. O gerenciamento de estabelecimentos 

prisionais pela iniciativa privada exige prévia licitação, por se tratar de um contrato e 

ter fins lucrativos. A terceirização pode ocorrer com a dispensa da licitação desde 

que o contratado seja órgão ou entidade da Administração Pública e o contrato não 

tenha fins lucrativos conforme, artigo 24 da lei 8.666/93. 

 A secretária de Justiça do Estado do Ceará firmou contrato mediante 

dispensa da Licitação, afirmando que a concorrência pública não fora concluída na 

Procuradoria Geral do Estado e não podendo com isso interromper as operações da 

penitenciária. Na realidade, a chamada terceirização do sistema prisional, da forma 

aplicada em alguns estabelecimentos, está mascarando uma verdadeira 

privatização. Onde o estado esta transferindo à total execução da pena as empresas 

particulares as empresas administradoras desses estabelecimentos competem a 

construção da penitenciária e toda sua administração através de seu pessoal 

contratado, a privatização se vê mascarada apenas pela figura do diretor da 

penitenciária, pertencente aos quadros da Secretaria da Justiça, forma que foi 

encontrada para simbolizar a presença do Estado na Execução da Pena. 

 

 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve como finalidade investigar a privatização do Sistema 

Prisional Brasileiro, servindo como base a doutrina e nosso ordenamento jurídico. O 

tema abordado é atualmente preocupante perante a sociedade, mediante a crise 

vivenciada do sistema prisional atual. O indivíduo que de alguma forma se desviou 

dos parâmetros corretos da sociedade, tenha uma execução penal mais humana e 

volte a conviver em sociedade. Inicialmente, foi abordado o tema como prisão e sua 

origem como eram praticados os suplícios as formas de exposição do indivíduo 

perante a sociedade onde seu corpo era exposto em plena praça pública era o corpo 

sendo explorado com requinte de crueldade. Foi falado sobre o  crime,que não tem 

um conceito doutrinário definido. As modalidades do sistema prisional, ou seja, os 



24 
 
modelos adotados pelos países como Estados Unidos, França e Inglaterra. O Direito 

do preso conforme o que está definido na lei específica, compete ao estado às 

condições de ressocialização do preso fornecer a condições mínimas de 

sobrevivência no cárcere. Foi abordado tema como surgiu à idéia de privatização do 

sistema prisional, a comparação dessa modalidade em outros países. Diferença de 

terceirização e privatização e a inconstitucionalidade na lei brasileira. 

Com base na pesquisa realizada, a lei brasileira não proíbe a privatização 

dos presídios, apenas não há uma regulamentação que faz essa definição, temos 

como exemplo os presídios do ceará que fizeram a adaptação para privatização, 

mas com a falta de respaldo da lei usam a terceirização O Brasil tem passado por 

um problema crônico no sistema prisional, ou seja, na sua administração também, 

um dos fatores é a superlotação carcerária sem as mínimas condições de 

ressocializar o preso e com isso devolvê-lo a sociedade. A participação do particular 

na administração resolveria a problemática de por em prática o trabalho da 

ressocialização e reeducação do condenado. 

Os países da Inglaterra, França e Estados Unidos há algum tempo já 

entregam a administração dos presídios à iniciativa privada, sendo fornecidos 

simples serviços de hotelaria ou na própria execução da pena. No Brasil temos o 

primeiro modelo entregue a iniciativa privada a penitenciária Industrial de 

Guarapuava localizada no Paraná sua inauguração se deu no ano de 1999 e em 

2001 foi inaugurada a Penitenciária Industrial Regional do Cariri localizada no estado 

do Ceará. A privatização encontra-se em pleno crescimento no Brasil a privatização 

das prisões é erroneamente denominada de terceirização, ressalte-se que quem faz 

a elaboração dos relatórios das avaliações dos presos é a comissão técnica da 

empresa administradora, entretanto tal tarefa pertence ao Judiciário pois é ele  que 

concede ou não as penas tanto de progressão ou regressão. O modelo de 

gerenciamento dos presídios existentes no Brasil viola vários princípios da 

constitucionalidade da Administração Pública, tomando como exemplo e Estado do 

Ceará, onde a contratação é feita sem a devida licitação e nem publicação do 

concurso nos órgãos oficiais. Vale salientar, que a aplicação da pena no Brasil é 

indelegável ao particular que não seja investido de concurso público. Uma forma de 
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não ferir a legislação seria a iniciativa privada cuidando dos serviços de hotelaria e o 

Poder Publico na aplicação da pena.  

Não há um encerramento para esse estudo referente à problemática do 

cárcere e de sua privatização ou terceirização, pois precisa-se de estudos 

permanentes e de pesquisa para contribuição da ciência do Direito e ter como 

conseqüência a contribuição para uma sociedade mais humanizada. 
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