
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ 

DEPARTAMENTO DE DIREITO – DIR 

 

 

 

 

 

 

 

JOYCE CRISTINA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA OU UMA FORMA 

DE PERPETUAR O ENCARCERAMENTO EM MASSA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS 

2018 



JOYCE CRISTINA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA OU UMA FORMA 

DE PERPETUAR O ENCARCERAMENTO EM MASSA? 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em 

Direito do Centro de Ciências Jurídicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina como 

requisito para a obtenção do Título de 

Bacharela em Direito. 

Orientador: Prof. Doutor Cláudio Macedo de 

Souza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2018 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado ao meus pais, Luiz e Inês, que 

abdicaram de tempo e projetos em suas vidas por mim. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente aos meus pais, que são as pessoas mais importantes da minha 

vida, por todo amor a mim dedicado, por ser a minha base, meu porto seguro e por me mostrar 

a cada dia o significado do verdadeiro amor de família. 

Aos meus Irmãos, Josiane, Gisele, Junior, Giovane e Juliana, que são a extensão do meu 

ser, a minha alma em outro corpo, sem os quais, não saberia o verdadeiro sentido de amizade. 

A todos os amigos da faculdade, em especial Caline, Bárbara e Marília, que tanto me 

incentivaram neste trabalho, me ouvindo e acalmando. Obrigada por todos os anos de 

caminhada durante esta jornada. 

Ao coletivo Negro Nelson Mandela e Legon, pelo conhecimento, apoio e incentivo. 

Ao Davi, meu companheiro, amigo e namorado, que entendeu minhas constantes 

ausências, me apoiando e incentivando a todo o momento. 

Agradeço a todo o corpo docente do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, pelos 

ensinamentos e apoio, principalmente ao professor Lédio, grande impulsionador desta pesquisa. 

Por fim, ao meu orientador e professor Cláudio Macedo de Souza, por acreditar em mim 

e em meu trabalho, por toda dedicação dispensada no processo de elaboração desta monografia, 

por sempre estar disposto a me ajudar e a dividir o seu conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso objetiva investigar a relação existente entre as políticas e 

práticas adotadas em estabelecimentos prisionais brasileiros privatizados com o 

encarceramento em massa. Os problemas do Sistema Prisional brasileiro são os mais diversos, 

dentre eles, a superlotação, as condições desumanas, a insegurança e a falta de dinheiro para a 

gestão pública. Assim, diante da incapacidade de gerir sozinho este problema, o Brasil passou 

a considerar o investimento privado como alternativa aos estabelecimentos prisionais a fim de 

reduzir gasto público. Se por um lado, a privatização consiste na redução dos gastos estatais, a 

preocupação desta monografia está centrada nas cláusulas contratuais nas quais os Estados se 

comprometem em manter um número mínimo de presos nos estabelecimentos privatizados. 

Diante deste cenário, indagou-se: “Existe alguma relação entre a privatização de presídios 

brasileiros e o encarceramento em massa? Supôs-se que as políticas e práticas adotadas em 

estabelecimentos prisionais brasileiros privatizados é um reflexo direto do vício contemporâneo 

pelo encarceramento em massa, tendo em vista que a ocupação das vagas pelos presos 

condenados ou provisórios é indispensável para o cumprimento dos contratos pelos Estados 

Federados. Para cumprir o objetivo geral, esta monografia foi estruturada na pesquisa teórica 

sobre a privatização, com o levantamento da literatura jurídica (pesquisa bibliográfica); e, 

também, na pesquisa empírica com levantamento e análise de documentos oficiais a fim de 

investigar as políticas e práticas adotadas em estabelecimentos prisionais brasileiros 

privatizados. Baseando-se em pesquisa empírica, propôs-se as fases quantitativa e qualitativa 

como formas de abordagem. A fase qualitativa foi determinante para atestar a relação existente 

entre a privatização das prisões e o encarceramento em massa. Contratos de Cogestão 

administrativa e de Concessão realizados, respectivamente, no Estado de Minas Gerais e, 

também em Santa Catarina foram avaliados. Essa etapa foi importante para a compreensão do 

funcionamento dos presídios cuja administração é realizada por empresa privada.  

 

Palavras-chave: Privatização de Presídios. Encarceramento em Massa. Estabelecimentos 

Prisionais. Contrato de Cogestão. Contrato de Concessão. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia tem como objetivo principal investigar a relação existente entre as 

políticas e práticas adotadas em estabelecimentos prisionais brasileiros privatizados com o 

fenômeno do encarceramento em massa. Desde o surgimento dos presídios no Brasil, 

encontramos problemas de superlotação. Os estabelecimentos prisionais por muitos anos foram 

sucateados, não recebendo os investimentos necessários para que pudessem garantir a 

ressocialização por meio da disciplina e da reconstrução moral, com foco no retorno do apenado 

ao convívio da sociedade. 

É oportuno registrar que o maior problema do Sistema Prisional brasileiro é a 

superpopulação carcerária e as condições desumanas. Deve-se entender por prisões desumanas 

aquelas que não possuem as mínimas condições de alimentação, higiene, sanitárias, saúde, ou 

seja, que violam as disposições constitucionais, Tratados e Convenções Internacionais e normas 

infraconstitucionais, bem como a Lei de Execução Penal.  

A conjugação de todos esses fatores negativos, aliados ainda à falta de segurança das 

prisões e ao ócio dos detentos, levou à deflagração de um outro grave problema relacionado às 

rebeliões e às fugas de presos. As rebeliões, embora se constituam em levantes organizados 

pelos presos de forma violenta, nada mais são do que uma forma de chamar a atenção das 

autoridades quanto à situação subumana na qual são submetidos dentro das prisões. 

Além da superlotação, das condições desumanas, da insegurança, o Estado brasileiro 

alega, ainda, a falta de dinheiro para fazer a gestão pública do Sistema Prisional. Assim, diante 

da incapacidade de gerir sozinho este problema, o Brasil passou a considerar o investimento 

privado como alternativa aos estabelecimentos prisionais a fim de reduzir gastos públicos, cuja 

justificativa está na relação custo versus benefício. A ideia de privatizar o aparelho estatal 

penitenciário é fruto do modelo de política neoliberal adotado por alguns países a partir da 

década de 80 do século passado. Portanto, o ideário privatizante teve sua gênese oriunda do 

pensamento neoliberal e no chamado modo de produção capitalista.  

Dessa forma, alguns Estados da Federação passaram realizar contratos de Cogestão 

prisional com empresas privadas por meio da lei 8.666/93 – Lei de Licitações. Entretanto, ainda 

não era suficiente para solucionar a falta de vaga, tendo em vista que neste tipo de contrato 

apenas se transferia a administração dos estabelecimentos, que antes era realizada pelo ente 

público. Havia, ainda, casos de estabelecimentos construídos com dinheiro público e 

transferidos para a administração de empresa privada antes de sua inauguração. Nestes modelos, 
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o ente público ainda participa da administração dos presídios, pois cabe a ele a escolha do 

diretor, vice-diretor e fiscal de segurança. 

Com a falta de dinheiro para fazer investimento em estabelecimentos prisionais, o 

surgimento da Lei 11.079/2004 – Lei de Parceria Público-Privada - tornou-se uma alternativa 

para solucionar o problema. A lei passou a permitir o investimento de empresa privada também 

na construção de estabelecimentos penais. Com isso, os contratos firmados entre o setor público 

e o setor privado passaram a exigir prazo mais longo devido à necessidade de alto investimento. 

Nesta espécie de modelo, o Estado realizará apenas a fiscalização e não fará mais a 

administração do Estabelecimento, ficando a cargo da empresa vencedora da licitação essa 

função. 

Se por um lado, a privatização consiste em melhor qualidade e no menor preço dos 

serviços oferecidos pelas empresas e, também, na redução dos gastos estatais, a preocupação 

desta monografia está centrada nas cláusulas contratuais nas quais os Estados se comprometem 

em manter um número mínimo de presos nos estabelecimentos privatizados. Neste sentido, esta 

monografia se justifica porque será possível traçar a radiografia das cláusulas contratuais 

previstas e sua relação com o encarceramento em massa.  

Neste cenário, é de suma importância avaliar as consequências produzidas por este novo 

modelo de privatização de presídios. Diante desses fatos, este estudo foi orientado pelo seguinte 

problema: “Existe alguma relação entre a privatização de presídios brasileiros e o 

encarceramento em massa? Supôs-se que as políticas e práticas adotadas em estabelecimentos 

prisionais brasileiros privatizados é um reflexo direto do vício contemporâneo pelo 

encarceramento em massa, tendo em vista que a ocupação das vagas pelos presos condenados 

ou provisórios é indispensável para o cumprimento dos contratos pelos Estados Federados.  

Para cumprir o objetivo principal, a monografia foi estruturada na pesquisa teórica sobre 

a privatização do sistema prisional brasileiro, com o levantamento da literatura jurídica 

(pesquisa bibliográfica); e, também, na pesquisa empírica com levantamento e análise de 

documentos oficiais a fim de investigar as políticas e práticas adotadas em estabelecimentos 

prisionais brasileiros privatizados. 

Baseando-se em pesquisa empírica, a pesquisa quantitativa foi realizada como forma de 

abordagem mediante a coleta de documentos oficiais (leis, portarias, relatórios, resoluções do 

CNJ, dentre outros) publicados. Esta fase quantitativa foi indispensável para identificar as 

políticas e práticas adotadas pelos estabelecimentos prisionais privatizados. 

Ainda, houve o escopo qualitativo, com vistas à avaliação do conteúdo dos documentos 

oficiais coletados. A fase qualitativa foi determinante para atestar a relação existente entre a 

carolineteixeira
Realce
DISCORDO, EM SC É QUASE O TRIPLO



 
 

11 
 

privatização das prisões e o encarceramento em massa. Pois bem, intentou-se à pesquisa 

descritiva, visando não apenas mapear os documentos oficiais coletados; mas, sobretudo, 

traduzir em texto as políticas e práticas efetivamente adotadas pelos estabelecimentos prisionais 

privatizados no Brasil desenhados mediante contratos de Concessão e Cogestão administrativa. 

Portanto, a monografia está dividida em três Capítulos. O primeiro Capítulo objetivou 

discutir o contexto do qual surgiram os presídios brasileiros e consequentemente a sua 

privatização. Assim, para entendermos as razões das privatizações, será investigado o 

surgimento dos presídios pelo mundo desde a criação da casa de correção, onde as penas 

visavam punir apenas os pobres, passando pela criação das penitenciárias, onde será abordado 

o sistema Panóptico, de Auburn, Filadelfiano ou Pensilvânico, e o sistema de Montesinos. 

Após o cumprimento desta etapa, passaremos a examinar como surgiram os presídios 

no Brasil e as primeiras penitenciárias, até o seu sucateamento, visto que desde o começo, havia 

problemas com a falta de higiene e maus tratos aos presos. Ao final, será discutida acerca da 

privatização dos presídios no Brasil. Todavia, para entendermos melhor a privatização dos 

presídios, será analisado a lei 11.079/2004 que rege as parcerias público-privadas. 

O segundo Capítulo terá como objetivo avaliar os contratos de Concessão e Cogestão 

administrativa realizados entre o ente público e a empresa privada para o gerenciamento do 

sistema prisional no Brasil. Para cumprir este objetivo, serão avaliados os contratos realizados 

no Estado de Minas Gerais e, também em Santa Catarina. Essa etapa é importante para a 

compreensão do funcionamento dos presídios cuja administração é realizada por empresa 

privada.  

O contrato do Complexo Penal de Minas Gerais foi escolhido, porque é a única 

penitenciária totalmente privada no Brasil e cujo contrato foi realizado por meio de Concessão. 

Por outro lado, Santa Catarina foi escolhida porque existem no Estado os contratos de Cogestão, 

os quais compõem o interesse desta monografia, juntamente com o contrato de Concessão de 

Minas Gerais. Cumpre ressaltar que, as cláusulas contratuais focadas no preenchimento de 

vagas serão avaliadas a partir da sua relação com a ideia do encarceramento em massa.   

Por fim, o terceiro Capítulo objetiva comparar as políticas e práticas adotadas nos 

presídios administrados por empresas privadas mediante o sistema de cogestão e de concessão 

nos Estados de Santa Catarina e Minas Gerais, com aquelas adotadas nos presídios de gestão 

pública localizados no Estado de Santa Catarina. Utilizando-se da Lei Complementar n. 

529/2011 e dos dados disponibilizados pelo INFOPEN 2016, o funcionamento dos presídios no 

Estado de Santa Catarina será discutido, a fim de constatar se os estabelecimentos privados 

aceleram o encarceramento em massa. 
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1. SURGIMENTO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS PRIVATIZADOS NO 

BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS, CONTEXTUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO 

 

Este Capítulo objetiva discutir o contexto no qual surgiram os presídios brasileiros e 

consequentemente a sua privatização. Para contextualizar, será analisado o surgimento das 

casas de correção, da prisão e das penitenciárias. Posteriormente será explanado como ocorreu 

o surgimento dos presídios no Brasil e posteriormente a sua privatização. 

Para entendermos como funciona a privatização, analisaremos o contexto do surgimento 

dos presídios no Brasil, as principais legislações penais e a Lei 11.079/2004 que trata da parceria 

público-privada. 

 

1.1 Das Penas Corpóreas ao Nascimento das Instituições Carcerárias 

 

Na idade média, mediante suplícios, as penas impostas aos transgressores era um 

espetáculo punitivo e cruel, porque eram corpóreas e públicas. Para ser considerado suplício, 

as penas deveriam ser dolorosas, produzindo certa quantidade de sofrimento, devendo ser 

ostentoso e observado por todos. 

Foucault descreve assim os suplícios:  

 

Uma pena, para ser um suplício, deve obedecer três critérios principais: em primeiro 

lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, se não medir 

exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar; a morte é um suplício na 

medida em que ela não é simplesmente privação do direito de viver, mas a ocasião e 

o termo final de uma graduação calculada de sofrimento: desde a decapitação - que 

reduz todos os sofrimentos a um só gesto e num só instante: o grau zero do suplício - 

até o esquartejamento que os leva quase ao infinito, por meio do enforcamento, da 

fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo [...]1 

 

 

O suplício era utilizado mais como uma forma de mostrar o poder do soberano do que 

como uma forma de punir, dessa forma, uma parcela da sociedade começou a se revoltar com 

este modelo sancionatório. Então, como a população, por diversas vezes estava se voltando 

contra o carrasco por entender que este exagerava no sofrimento imposto ao transgressor e por 

acreditar que a justiça deveria punir e não apenas se vingar do agressor, viu-se necessário pensar 

em outras formas de punição. 

Assim, “o ato de punir passa a ser não mais uma prerrogativa do rei, mas um direito da 

sociedade se defender contra aqueles indivíduos que aparecessem como um risco à propriedade 

                                                
1 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 42ª ed.Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
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e à vida.”2 Com o fim dos suplícios, a nova forma de punição passou a ser a privação da 

liberdade. Também ocorreram mudanças relativas à classificação dos crimes, momento em que 

passam a ser considerados criminosos os devedores, vagabundos, prostitutas e mendigos.  

Em Londres, o Rei autorizou o acolhimento dos vagabundos, ociosos, ladrões e autores 

de pequenos delitos no castelo de Bridewell, cujo objetivo era reformar os internos através do 

trabalho obrigatório e da disciplina, desencorajando outras pessoas de seguirem o caminho da 

vagabundagem. Em pouco tempo surgiram diversas casas de correção (house of correction) 

pela Europa. 

A partir desse momento o trabalho é inserido no ambiente prisional, que era imposto 

mediante coação física. O sustento da prisão se dava através do trabalho dos próprios presos. A 

sociedade tinha o entendimento de que o “trabalho dignifica o homem”, deste modo, 

acreditavam que a pena de trabalho obrigatório era uma pena humanizada. 

Em Amsterdã, na Holanda, os magistrados resolveram criar uma casa para colocar todos 

aqueles considerados vagabundos e malfeitores, sendo a casa inaugurada em 1596. “A 

instituição deveria reunir condições para assegurar seu próprio funcionamento, mas não haveria 

lucro pessoal, nem dos diretores, cuja nomeação seria honorífica, nem dos guardas, que 

receberiam um salário”3.  

Assim como na Inglaterra, sua população era composta por “mendigos, vagabundos, 

ladrões, admitidos na casa de trabalho por meio de um mandado judicial ou administrativo. As 

sentenças eram em geral breves e por um período determinado,  que podia ser modificado 

segundo o comportamento do detido.”4 

As casas de trabalho da Holanda tinham como modelo produtivo a manufatura, e eram 

conhecidas como Rasp-huis, pois, sua atividade principal era raspar as madeiras com lâminas 

até transformá-las em pó para serem utilizados por tintureiros. 

Na França, no século XVI, ocorria a “revolução dos preços” devido à grande quantidade 

de força de trabalho e consequentemente a queda dos salários. Assim, as casas de correção se 

multiplicavam devido ao aumento das repressões das massas que possuíam ocupações. Ocorreu 

o internamento generalizado na segunda metade do século seguinte, bem posterior ao da 

Inglaterra e dos países protestantes. 

                                                
2 MAIA, Clarissa Nunes; NETO, Flávio de Sá; COSTA, Marcos e BRETAS, Marcos Luiz. História das 
Prisões no Brasil. vol,1. Rio de Janeiro: Rocco, 2009, p. 12. 
3 Melossi, Dario; PAVARANI, Massimo. Cárcere e Fábrica - As origens do sistema penitenciário 
(séculos XVI - XIX). 2. ed. Rio de Janeiro: Ed.Revan, 2010, p. 42. 
4 Ibidem, p. 42 



 
 

14 
 

Isso se deve ao fato de que, com as doutrinas protestantes, o pai tornou-se a maior 

autoridade da família, já que foram delegados a eles pelo Estado, o controle da esposa e a 

educação dos filhos. “Neste período a socialização dos jovens foi um dos primeiros objetivos 

das casas de trabalho … Casas de correção para jovens, precisamente correcionais, surgiram 

por toda a parte simultaneamente com as casas para pobres”.5 

Além dos jovens, as casas também eram habitadas pelas prostitutas e pelos pobres, pois 

o entendimento da época, era de que os pobres deveriam ser presos simplesmente por serem 

pobres: 

 

São eles as categorias sociais que devem ser educadas na laboriosa vida burguesa, nos 

bons costumes. Eles não devem aprender, mas sim ser convencidos.6 

 

Todas as instituições eram parecidas em razão das pessoas que “hospedavam”. O 

sucesso das instituições da França em relação às outras como a de Amsterdã ocorreu devido ao 

lucro que estas geravam, e que nos outros países era proibido, além do engajamento de padres 

jesuítas, como Guevarre, que defendiam a internação dos pobres 

 

Os pobres bons agradecerão ao internamento que os assiste e lhes oferece a 

possibilidade do trabalho; os pobres maus serão justamente privados da liberdade e 

punidos com o trabalho. Guevarre resolve, assim, salomonicamente, a contradição – 

que então não era sentida como tal – entre casa de trabalho para pobres e casa de 

correção para vagabundos e criminosos, instituições que, na prática, eram a mesma 

coisa, uma vez que o real delito era, no fundo, a pobreza, e a finalidade da instituição 

era o aprendizado de uma disciplina, visto como punição.7  

 

Assim, verifica-se que, desde o início das instituições, independentemente da 

localidade, o objetivo principal era aprisionar as pessoas pobres, separando-as do convívio da 

sociedade, por acreditar eram estes perigosos. 

Na Itália, entre os séculos XIV e XVII, os fatos que estavam acontecendo eram 

parecidos com os da Alemanha e Inglaterra. Pagando metade dos salários habituais, tentam em 

Veneza, colocar os pobres e vagabundos para trabalharem em arsenais. O pobre era igualado 

ao criminoso e a legislação criara os delitos de vagabundagem e mendicância, fazendo-se 

também a diferenciação entre pobre bom e mau. Até mesmo os pais de jovens ricos, se 

percebessem que os filhos não estavam se acostumando a vida de burguês, enviava-os para o 

internamento. 

                                                
5 Ibidem, p. 53 
6 Ibidem, p. 55 
7 Ibidem, p. 59/60 
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Ocorre também a diferenciação da mendicância, tentando proibir a caridade privada e 

fazendo com que essa população trabalhe a salários baixos e em qualquer tipo de emprego. 

Assim como nos outros países, o surgimento das casas de trabalho também se deu 

primeiramente com a criação da casa dos jovens, por acreditarem serem os mais fáceis de 

corrigir. 

 

1.2 O Surgimento dos Sistemas Penitenciários 

 

A dificuldade de introduzir maquinários nas casas de correção, acabou impossibilitando 

a oportunidade de gerar trabalhos competitivos economicamente, assim, conforme Melossi e 

Pavarani, essas casas, foram se tornando modelos parecidos com instituições carcerárias, ou 

seja, possuindo fins apenas punitivo e perdendo sua finalidade original, que era a reeducação 

por trabalho.8  

 

Por outro Lado, o sistema colonial original de assistência, baseado no auxílio 

caritativo (Household e neighbor relief) já entrara definitivamente em crise. Com a 

abolição progressiva do sistema assistencial privatista e não segregacionista, e o 

desenvolvimento da alternativa da public relief através da obrigação de trabalho, a 

hipótese institucional - a que privilegia o momento da internação - tornou-se a nota 

característica de toda política de controle social. Foi assim que a escolha segregadora, 

originalmente circunscrita a solução do pauperismo, foi sendo progressivamente 

ampliada. O efeito imediato e direto disso foi o aumento incontrolável da população 

internada.9 

 

Ocorreu neste momento, um aumento da população internada e diminuiu-se a função 

ressocializante do trabalho. Assim, o internamento sob o aspecto de terror e intimidação, se 

sobrepunha ao de reeducação, e na tentativa de resolver este problema que foi criado as 

penitenciárias.10  

Com a falta de emprego e o alto custo da vigilância, as administrações estavam sofrendo 

um grande déficit econômico, então, a solução encontrada foi buscar sistemas mais econômicos.  

Jonh Howard, era um autor inglês que dedicou praticamente sua vida a estudos e 

pesquisa sobre as condições e melhoramentos carcerários. “Idealizava um sistema penitenciário 

baseado no recolhimento celular, reforma moral pela religião, trabalho diário, com as 

necessárias condições higiênica e alimentares”, após sua morte, o filósofo Geremias Bentham 

propagou suas ideias criando um modelo prisional chamado panóptico, onde uma única pessoa 

                                                
8 Ibidem, p. 185. 
9 Ibidem, p. 185. 
10Ibidem, p. 186. 
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poderia exercer a vigilância sobre todos, sem que os presos saibam se estão sendo ou não 

vigiados, tendo a primeira penitenciária panóptica construída em 1800, nos Estados Unidos.11 

Foucault conceitua o efeito desse sistema como “induzir no detento um estado 

consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder”12, 

este modelo, exclui toda forma punitiva de trabalho. 

“Em 1787, foi fundada a philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public 

Prisons” [...] Em 1790, as autoridades começaram a se movimentar no sentido de criar uma 

instituição na qual “o isolamento celular, a oração e a total abstinência de bebidas alcoólicas 

seriam capazes de criar os meios para salvar tantas criaturas infelizes”.13  

Esse modelo era chamado de Solitary confinement e visava o isolamento total do preso. 

Ficou conhecido como sistema filadelfiano (sendo chamado, também, de sistema pensilvânico). 

Oliveira, relata que neste sistema o preso era conduzido vendado até a cela, que não possuía 

cama ou assento. Sua identificação se dava através de um número colocado na porta da cela e 

em sua roupa, recebiam comida uma vez ao dia, apenas o suficiente para sobreviver e não lhe 

era permitido ver ou falar com alguém durante toda a sua pena, com isso, muitas pessoas se 

suicidavam, por não suportar o isolamento. Apesar disto, era considerado o sistema mais 

humano e civilizado, sendo seguido por diversos outros estados14.  

Surgiram grandes críticas ao regime solitary confinament, pois, acreditavam que este 

sistema estava privando o mercado de força de trabalho, além de que, com os trabalhos 

antieconômicos exercidos pelos presos, isto os deseducava e reduzia a sua capacidade laboral15.  

Desse modo, o sistema de Auburn, foi a primeira tentativa de solucionar este problema, 

nele, foi instituído o confinamento solitário a noite e o trabalho em comum durante o dia, mas 

sob o silêncio absoluto. O trabalho ali empregado era parecido com os realizados nas fábricas. 

Segundo Melossi e Pavarini, a administração foi delegada inicialmente ao capitalismo 

privado através de concessão, transformando-a em fábrica. Depois, através de contratos a 

instituição era gerida pela autoridade administrativa, mas a direção do trabalho e a venda dos 

produtos era feito pelos empresários, posteriormente, coube ao empresário apenas a colocação 

do produto no mercado.16  

                                                
11 OLIVEIRA, Odete Maria. Prisão: um Paradoxo Social. 3. ed.Florianópolis: Ed. UFSC, 2003, p. 51. 
12 FOUCAULT, op. cit. p. 197 
13 MELOSSI, Dario; PAVARANI, Massimo. Cárcere e Fábrica - As origens do sistema 
penitenciário (séculos XVI - XIX). 2. ed. Rio de Janeiro: Ed.Revan, 2010, p.187. 
14 OLIVEIRA, op. cit., p.56. 
15 MELOSSI; PAVARANI, op. cit. p.190 
16 Ibidem, p.191 
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A capacidade para o trabalho, passou a ser critério para a boa conduta. Os presos com 

boa conduta que possuíssem penas superior a cinco anos, poderiam obter uma redução de até 

¼. Em suas condenações. Os presos passaram a ser separados por penas leves e penas longas, 

onde a esses, eram atribuídos os trabalhos que exigiam um grau mais alto de habilidade e que 

levaria mais tempo para aprender17. 

Parte desse modelo é utilizado nos dias atuais, foi através desse sistema que se teve 

início a comutação da pena, onde o preso pode diminuir parte de sua pena mediante o trabalho. 

O grande problema do sistema de Auburn era o de transformar penas curtas, em penas longas. 

O Coronel Manoel Montesinos Y Molina, foi um grande crítico do sistema de Auburn 

e também o fundador do Sistema Montesinos, que Oliveira assim o classifica: 

 

O sistema espanhol de Montesinos enfatizava o sentido regenerador da pena. Criou 

uma forma de trabalho remunerado para o preso não ser explorado e suprimiu os 

castigos corporais. Sua funcionalidade era comparada a de um estabelecimento de 

segurança mínima, em que, surpreendentemente, eram baixos os números de evasões. 
18  

 

Neste sistema, a pena era dividida em três modalidades, na primeira os detentos 

trabalhavam na limpeza e no interior dos estabelecimentos, na segunda fase, eram enviados 

para a Prisão de San Augustin, onde recebiam formação profissional e era-lhes designado 

trabalhos úteis e produtivos, sendo motivados através de benefícios, como poder falar com a 

família ou períodos mais longos de descansos. O terceiro período consistia no fato de que os 

presos poderiam trabalhar fora da unidade prisional, sem vigilância, classificada como 

liberdade intermediária19. 

 

1.3 A origem dos Presídios no Brasil  

 

No Brasil, somente no século XIX que se deu a origem de prisões com celas individuais 

e trabalhos. Anteriormente ao código criminal do império de 1830, a prisão como cárcere era 

aplicado apenas a aqueles que estavam aguardando julgamento e não possuíam como um de 

seus objetivos a finalidade ressocializadora, sendo, as penas previstas, a de morte, degredo de 

galés,20 penas corpóreas e mutilações. 

                                                
17 Ibidem, p. 192. 
18 OLIVEIRA, op. cit. p. 59. 
19 GONÇALVES, Pedro Correia. A pena privativa de liberdade: evolução histórica e doutrinal. 

Lisboa: ed. Quid Juris, 2009. p.129. 
20 Os condenados eram enviados a embarcações (galés) nos quais eram obrigados a remar. 
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A Constituição de 1824 trouxe algumas modificações nas penas impostas, aboliu “os 

açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as penas cruéis”21, contudo, tais benefícios 

não eram estendidos aos escravos, sendo-lhes, ainda, permitido os açoites. Estabelecia que as 

cadeias deveriam ser limpas, arejadas e seguras.  

Em 1830, foi introduzido o código do império, que vigorou de 1831 a 1891, trazendo de 

volta as penas de galés, a pena de morte, multa, desterro e banimento. É instituído, também, 

conforme art. 34 duas modalidades de prisão: a prisão simples e a prisão com trabalho. É o 

primeiro momento em que se é instituída a pena de prisão com trabalho no Brasil. Assim, a 

partir desta lei, começam a surgir os primeiros presídios brasileiros. 

A lei não determinava quais deveriam ser os modelos de prisões, ficando a cargo de 

cada Estado o seu regulamento e funcionamento 

 

Às autoridades policiais confiou-se a tarefa de determinar alguns dos aspectos do 

funcionamento das prisões (forma de inspeção, sistema de classificação, castigos 

disciplinares, rações e forma de seu fornecimento etc.) Aos governos provinciais, e 

portanto por decisão local, coube a escolha do regulamento a ser seguido, como por 

exemplo na Casa de correção do Rio e na de São Paulo, para as quais se escolheu o 

sistema auburniano.22 

 

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro se destacavam também pela criação de casas 

de correção, que se dedicavam a correção dos presos, especialmente através do trabalho 

conforme estabelecido pelo Código de 1830. De acordo com Salla, “O aparecimento da Casa 

de correção de São Paulo, em 1852, bem como a do Rio de Janeiro, em 1850, significou a 

materialização de uma nova percepção das formas de atribuição e execução das penas que vinha 

se dando desde o processo da Independência”23 

Segundo Aguirre, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade da América Latina a construir 

uma penitenciária, sendo que sua construção começou em 1834 e terminou somente em 1850, 

devido às dificuldades financeiras e políticas da época. A penitenciária não cumpria com as 

promessas “de higiene, trato humanitário aos presos e eficácia para combater o delito, bem 

como de regeneração dos delinquentes”. De acordo com o autor, “a permanência tanto da 

escravidão como da monarquia impedia, quase por definição a implementação de regimes 

punitivos que visavam a formação de cidadãos virtuosos”.24 

                                                
21 SALLA, Fernando; As prisões em São Paulo, 1822-1940. 2.ed. São Paulo: Annablume, 2006, 

p.43-44. 
22 Ibidem, p. 47. 
23 Ibidem, p. 65. 
24 MAIA; NETO; COSTA; BRETAS. op. cit. p. 41 e 45. 
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O código penal de 1890, estabelecia a pena de prisão celular para a maioria dos crimes. 

Esta lei extinguiu todas a penas ligadas a escravidão, além de abolir as penas de galés e o caráter 

perpétuo das penas, que não poderiam ultrapassar 30 (trinta) anos. Foram inúmeras as inovações 

trazidas pelo código, como progressão do regime e a retroatividade da lei penal diante de uma 

lei mais benéfica.  

O código fixava como modelo das prisões o sistema progressivo ou Irlandês, “prevendo 

diferentes estágios no seu cumprimento, de um isolamento celular absoluto para um regime 

aberto.”25Muitas foram as críticas ao código penal de 1890, em especial pela falta do 

positivismo criminológico, contudo, um novo código só seria promulgado em 1940, que vigora 

até os dias atuais. 

 

1.4 Surgimento dos Presídios Privados no Brasil - Parceria Público-Privado 

 

Sabe-se que número de pessoas privadas de liberdade está em ritmo acelerado no 

sistema carcerário brasileiro e que o Estado não dispõe de valores suficiente para sanar o 

problema com a falta de vagas nas celas.  

 Assim, no ano de 1992, começaram no Brasil as discussões acerca da criação de prisões 

privadas, chegando, inclusive, a elaborar diretrizes de como se daria esta parceria. Entretanto, 

não houve consenso quanto à sua constitucionalidade e a proposta foi arquivada. 

Em 1999, foi apresentado à câmara dos deputados o projeto de Lei 2.146, que visava 

permitir ao Poder executivo realizar a privatização do sistema penitenciário, entretanto, este 

projeto também foi arquivado. 

Desta forma, com o intuito de diminuir a superlotação nos presídios, através da lei 

11.079/2004, os governantes passaram a ver uma maneira de sanar o problema de vagas e ao 

mesmo tempo, diminuir os gastos com os institutos prisionais. 

Ressalta-se que a Lei não trata somente de privatização de presídios, mas institui normas 

gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios26. Prevê em seu em seu artigo 1ª §4º, que o 

valor mínimo para celebrar um contrato de parceria público-privado é de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), e o período de prestação de serviço varia de 5 anos até o máximo de 35 anos. 

Niebuhr caracteriza a parceria público-privado da seguinte maneira: 

                                                
25 SALLA, op. cit. p. 148 
26 Lei 11.079/2004 - Disponivel em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l11079.htm>Acesso em 26.10.18 
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[...] o instrumento pelo qual a Administração Pública, em qualquer de suas esferas, 

une-se a determinada entidade privada para, mediante a repartição de tarefas e 

encargos previamente estabelecidos, buscarem a consecução de objetivos que 

atendam a um ou mais fins de interesses comuns.27 

 

 

A justificativa para implementação desta lei era de que se tratava de uma alternativa 

imprescindível para o crescimento econômico e que também permitiria grande investimentos 

para suprir demandas de infraestrutura e saneamento básico. Contudo, para Di Pietro, o fato do 

governo dividir os riscos do empreendimento com a empresa privada, “gera um certo paradoxo, 

porque se o poder público não dispõe de recursos para realizar as obras, dificilmente disporá de 

recursos para garantir o parceiro privado de forma adequada”, assim na ótica da autora, a 

“justificativa é a busca da eficiência que se alega ser maior no setor privado do que no setor 

público.”28 

De acordo com a Lei, o contrato administrativo realizado através da Parceria público-

privada, poderá ser efetuado em duas modalidades de concessões, a patrocinada ou 

administrativa. A diferença entre as duas modalidades consiste no fato de que, na concessão 

Administrativa o Ente Público é usuário direto ou indireto do serviço, desta maneira não é 

cobrada tarifas dos usuários, e a remuneração da empresa é feita integralmente pelo ente 

público. Já na concessão patrocinada o pagamento a empresa é realizado de duas formas, uma 

através de tarifa custeada pela população usuária do serviço, e outra paga pelo ente público a 

título complementar.   

Niebuhr assim diferencia as duas categorias de concessões: 

 

[...] enquanto que na modalidade patrocinada a remuneração do parceiro privado é 

composta, simultaneamente, de tarifas pagas diretamente pelos usuários e de 

contraprestação pecuniária do parceiro público, na modalidade administrativa quem 

remunera integralmente o parceiro privado é o parceiro público.29 

 

 

A contraprestação paga pelo governo, nem sempre será efetuada em pecúnia, conforme 

estabelece o artigo 6º, poderá ser paga também através de ordem bancária, cessão de créditos 

não tributários, outorga de direitos em face da Administração Pública, outorga de direitos sobre 

bens públicos dominicais, além de outros meios admitidos em lei. 

                                                
27 NIEBUHR, Pedro de Menezes. Parcerias Público-Privadas: perspectiva constitucional brasileira. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 96. 
28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, 

franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 144.  
29 NIEBUHR, op. cit. p. 104 
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Cabe salientar, que o valor cobrado pela tarifa deve atender a capacidade do usuário, a 

vista disso, se o custo do serviço for excessivamente alto para os usuários do serviço, o ente 

público subsidiará a tarifa, fazendo com que o valor cobrado seja menos do que foi calculado, 

sempre levando em consideração o valor de investimento e a margem de lucro da empresa 

privada. 

Outra característica importante desta lei, é a repartição dos riscos entre as partes, ou seja, 

“em caso de ocorrência de desequilíbrio econômico financeiro do contratado, a Administração 

Pública não tem que arcar sozinha com os prejuízos sofridos pelo parceiro privado”30. Desta 

forma, os prejuízos serão divididos conforme pactuado no contrato. 

Como a Lei prevê que o ente público poderá dar garantias ao financiador do projeto, 

diminuindo com isso os riscos e aumentando a possibilidades de ganhos, neste caso, quando 

ocorrerem ganhos econômicos, estes deverão, também, ser divididos com o ente público. 

A contrapartida a ser paga pelo poder público só se iniciará quando o serviço objeto do 

contrato estiver disponibilizado, desta forma, poderá a empresa privada recorrer a 

financiamentos. A lei designa três tipos de garantias para as parcerias público-privadas, que a 

doutrinadora Di Pietro, exemplifica desta forma:  

 

(a) a garantia de execução do contrato, prestada pelo parceiro privado ao parceiro 

público; (b) a garantia de cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pelo 

parceiro público perante o parceiro privado; e (c) a contra garantia prestada pelo 

parceiro público à entidade financiadora do projeto.31 
 

De acordo com o artigo 16º da referida Lei, é permitido a União, suas autarquias, 

fundações públicas e suas empresas estatais, participar de um Fundo Garantidor de Parcerias 

Privadas (FGP) no limite de 6.000.000,00 (seis bilhões de reais), cujo intuito é prestar garantia 

de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, 

estaduais ou municipais. 

Estabelece, ainda, que a natureza do Fundo será privada, devendo o seu patrimônio ser 

separado do patrimônio dos cotistas, e seu o capital formado por bens e direitos mediante 

integralização de cotas e rendimento obtidos. A integralização poderá ser realizada por aporte 

de dinheiro, bens móveis, imóveis dominicais, títulos da dívida pública, e ações de economia 

mista federal.  

                                                
30 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit. p. 156 
31 Ibidem, p. 158. 
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Di Pietro discorre sobre diversas impropriedade constantes na lei, entre as quais cita o 

fato de não indicar quais receitas “ficarão vinculadas ao fundo sob pena de ilegalidade. ” 32Outro 

ponto citado pela autora é o fato das autarquias e fundações públicas, poderem disponibilizar 

parte de seus patrimônios a construção do fundo. 

A esse respeito, dispõe Di Pietro: 

 
Elas não poderiam destinar parcelas de sua receita ou de seus patrimônios a finalidade 

diversa, sem autorização legislativa específica. Todas elas são criadas e autorizadas 

por lei, que define os seus fins, o seu patrimônio, a sua receita. Se uma ou algumas 

destas entidades dispõe de bens excedentes às suas necessidades, a lei terá que 

especificá-las e indicar os bens transferíveis ao fundo. Não pode ser dada uma 

autorização em branco as autarquias e fundações públicas em geral para destinarem 

verbas orçamentárias próprias [...] Sem autorização legislativa específica, essa 

destinação caracterizaria ato de improbidade administrativa ...33 

 

Outra crítica ao artigo 18 da supracitada lei, é o fato do § 7 prever que, quando ocorrer 

inadimplemento, os bens e direito do fundo poderá ser alienado para garantir as obrigações 

adquiridas. 

A autora esclarece que, apesar de constar na Lei que o FGP terá natureza privada, e que 

será administrado por instituição financeira controlada pela União, “na realidade o fundo vai 

ser constituído com receitas e bens públicos, oriundos da União, suas autarquias e fundações 

públicas”, deste modo o fato dos bens terem sido vinculados ao fundo, isto não fará que os bens 

percam a sua natureza pública já que nos artigos seguintes é previsto a possibilidade dos cotistas 

resgatarem o valor parcial ou total de suas cotas, desta forma, os bens “voltam a integrar o 

patrimônio da União, autarquia ou fundação pública.”34 

Em que pese muitos doutrinadores acreditarem que a privatização dos presídios no 

Brasil é ilegal, por entenderem ser inconstitucional o estado delegar seu poder punitivo e de 

recuperação dos presos, ferindo, portanto, a soberania punitiva do Estado, principalmente, por 

tratar-se de uma cláusula pétrea da Constituição, no entanto, tanto a Lei de Execuções Penal 

como a Própria Constituição, permite que entes privados exerçam atividades extrajudiciais 

administrativa.  

Na Lei de Execução Penal, é possível verificar a constitucionalidade da norma nos 

artigos 4º, 20º e 36º35. Dessarte, o que será transferido a empresa privada será apenas a execução 

do serviço, continuando a cargo do Estado o poder punitivo e disciplinar. 

                                                
32 Ibidem, p. 162 
33 Ibidem, p. 162 
34 Ibidem, p. 163 
35 Art. 4. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida 

de segurança. 
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A primeira penitenciária a estabelecer a cogestão de serviços no Brasil, foi a 

penitenciária industrial de Guarapuava-PR, inaugurada em 1999. O estabelecimento possui 

capacidade para 240 presos e nela a iniciativa privada se encarregava de serviços do tipo 

hotelaria, bem como da administração e segurança interna do presídio.  

Além desses itens, segundo Pastana, “ incluía também a manutenção da disciplina de 

forma militarizada, uma vez que a empresa responsável pelo controle dos presos era formada 

por pessoal com experiência em bases militares”36. Este estabelecimento prisional foi muito 

elogiado por oferecer trabalho, estudo, assistência médica e jurídica aos apenados.  

Apesar do grande sucesso e de ter sido considerado uma penitenciária modelo, em 2006, 

o Estado do Paraná retomou a administração de todas as penitenciárias, sobre a alegação de que 

os custos eram mais elevados para o Governo neste tipo de administração. Desta forma, “a 

manutenção de um detento, que custava em média R$ 800,00 (oitocentos reais) no país, podia 

chegar a R$ 1.200,00 (um  mil e duzentos reais) no sistema privado”.37 

No Estado do Ceará, em 2001, também foram implementadas na Penitenciária Industrial 

Regional de Cariri, um regime misto, contudo, após reclamações de diversos órgãos como 

Ministério Público e OAB, foi suspenso a parceria público-privada no ano de 2007, devido a 

determinação judicial. Assim como no paraná, foram considerados satisfatórios os resultados 

obtidos, não tendo sido registrado nenhuma fuga durante a terceirização prisional. 

Cabe ressaltar que as penitenciárias acimas citadas não eram inteiramente privadas, 

eram penitenciárias públicas que posteriormente foram repassadas para administração de 

empresas privadas, sendo regidas pela lei 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos. 

Pastana, assim esclarece este modelo de privatização 

 

 

Entre nós a privatização de presídios realiza-se mais precisamente na forma de 

terceirização de serviços realizada através de parcerias público-privadas (PPPs), a 

mais recente modalidade de investimentos em infraestrutura no país. Os governos 

estaduais assinam contratos com empresas privadas para gerenciamento e 

acomodação (vestuário, alimentação, limpeza) das instalações e da assistência médica 

e judicial, além do controle do dia-a-dia dos detentos. Por uma limitação legal, a 

participação privada termina aí.38 

 

 

                                                
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que 

instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. 

Art.36 O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras 

públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as 

cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 
36PASTANA, Débora Regina. Estado Punitivo e encarceramento em massa: retratos do Brasil atual. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais - RBCCRIM, 2009. p. 322 
37 Ibidem. p. 321 
38 Ibidem. p. 321 
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Desta forma, o primeiro estabelecimento totalmente privado construído no Brasil foi o 

Complexo Regional de Ribeirão das Neves. Este estabelecimento é regido pela lei 11.079/2004 

- Lei de Parceria Público-Privada. O complexo está localizado no Estado de Minas Gerais, na 

cidade de Ribeirão das Neves. 

O contrato fora assinado em 2009 e foi todo construído com dinheiro da empresa privada 

vencedora da licitação, desta forma, o Estado de Minas Gerais não precisou desembolsar 

recursos para a sua construção, que custou o equivalente a R$ 280.000.000,00 (duzentos e 

oitenta milhões de reais).  

Sua construção foi realizada em duas etapas, na primeira foi construído a unidade 1 (um) 

para abrigar 608 (seiscentos e oito) presos, na segunda etapa foi construído mais 4 (quatro) 

unidades, sendo inaugurado em 2013. 

Débora, esclarece que antes de realizar as privatizações de presídio, não se pode 

esquecer de um importante fato, muitas vezes desconsiderado pelos entes públicos:  

 

[...] a gestão empresarial dos presídios lucra com a criminalidade, não operando, 

portanto, para a sua diminuição. Assim, o preso deixa de ser sujeito em processo de 

punição e torna-se objeto de investimento privado. Quanto maior for o número de 

criminosos detentos, mais essa indústria irá prosperar.39 

 

 

O presídio de Ribeirão das Neves, se pautou no modelo adotado pelo sistema prisional 

Inglês, visto que o consórcio não pode lucrar com o trabalho do preso. Toda a fase de licitação 

no que se refere a construção do estabelecimento, fora observado os critérios estabelecidos na 

Lei de Execuções Penais. 

É realizada, também, a seleção de presos que podem ser encaminhados para este 

presídio, desta forma, não são encaminhados aquele estabelecimentos, presos que fazem parte 

de facção criminosa, presos dos quais cometeram crimes contra o costume, considerados de 

maior periculosidade, que não possuem interesse em trabalhar ou estudar.40 

Uma das grandes preocupações acerca das privatizações se baseia no fato deste tipo de 

“solução”, ocasionar o encarceramento em massa, assim como ocorreu nos Estados Unidos 

quando foi instalado o regime de privatização de presídios. 

Lá a privatização de presídios ocorreu em 1980. Após a implantação desse sistema, 

ocorreu o endurecimento das penas ocasionada pela “guerra às drogas”. Estima-se que a 

população carcerária aumentou 800% até 2013. 

                                                
39 Ibidem, p. 327. 
40Quanto mais preso, maior o lucro. Disponível em: https://apublica.org/2014/05/quanto-mais-presos-
maior-o-lucro/> Acesso em: 06 de nov. 2018 
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O sistema penitenciário norte-americano, tornou-se um investimento muito lucrativo, 

sendo considerado em 1993, o terceiro maior empregador do país, perdendo apenas para o Wal-

Mart e a General Motors. 

Em 2017, o Departamento de justiça dos Estados Unidos emitiu memorando onde 

informava que pretendiam deixar de utilizar as prisões privadas para abrigar presos federais. 

Afirma que as prisões não oferecem a mesma segurança ofertadas nos presídios públicos e não 

possuem redução de custos significativa.  

 Analisando os dado divulgados pelo Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias referente a junho de 2016, verifica-se que a população prisional era de 726.712, 

ultrapassando a marca de 700 mil pessoas encarceradas pela primeira vez na história, tendo uma 

aumento de 707% desde a década de 90, sendo que do total de pessoas encarceradas, 40% 

(quarenta por cento) ainda aguardam julgamento.41 

A taxa de aprisionamento também cresceu no Brasil, aumentando em 157%, ou seja, a 

taxa de aprisionamento que era de 137 pessoas para cada 100 mil habitantes em 2000, passou a 

ser de 352,6 em 2016. O déficit de vagas nesta mesma data era de 358.663 mil. 

O Brasil, encontra-se atualmente em 3º lugar entre os países que mais se encarceram, 

cujo primeiro lugar estão os Estado Unidos. Então se o país que mais se encarcera no mundo, 

após mais de trinta anos de experiência na privatização entendeu que privatizar não é a solução, 

não seria viável investir numa alternativa que acarretará anos de encarceramento em massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41Levantamento Nacional de informações penitenciárias - Infopen, disponivel em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorio_2016_22-11.pdf> acesso em: 06 de 
novembro de 2018 
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2. DOS CONTRATOS DE GESTÃO PRIVADA NO SISTEMA PRISIONAL DE 

SANTA CATARINA E DE MINAS GERAIS 

 

Este capítulo objetiva avaliar os contratos de Concessão e Cogestão administrativa 

realizados entre o ente público e a empresa privada para o gerenciamento do sistema prisional 

no Brasil. Hoje os modelos de gestão prisional estão divididos em públicos estaduais, públicos 

federais, parceria público-privada (PPP) e cogestão. 

Examinaremos o contrato de Concessão efetuado através da Parceria Público-

Privada no Estado de Minas Gerais para a construção do Complexo Penitenciário Localizado 

em Ribeirão das Neves, bem como dos contratos de Cogestão realizados no Estado de Santa 

Catarina, para administração da Penitenciária Industrial de Joinville e do Complexo 

Penitenciário do Vale do Itajaí, do Presídio de Lages e de Tubarão que possuem administração 

prisional realizada por empresa privada. 

Cumpre esclarecer, que o encarceramento em massa para este trabalho de conclusão 

é a exigência do preenchimento das vagas mínimas previstas no contrato, para que a empresa 

receba o valor acordado. Significa, também, o ingresso de condenados no Sistema 

Penitenciário, além do número mínimo de vagas previstas no contrato. Dessa forma, 

demonstraremos nesta análise contratual, como essa nova implementação de administração 

prisional podem fomentar o encarceramento em massa.  

 

2.1 Análise Contratual do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves 

 

Para a construção do complexo Penal de Ribeirão das Neves, foi realizada a licitação 

cujo objeto era Contrato de Concessão Administrativa para a construção e gestão do Complexo 

Penal, no Estado de Minas Gerais. 

O contrato realizado entre o Governo do Estado de Minas Gerais e a Gestores Prisionais 

Associados S/A - GPA - vencedora da licitação - é regido pelas Leis Federais 11.079/2004 - 

Lei de Parceria Público-Privada, 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos, 8.987/95 - Lei Geral 

de Concessões, 9.074/95 - e pelas Leis Estaduais n. º 14.868/03 - Lei Estadual de Parcerias 

Públicos Privadas e Decreto Estadual nº 43.072/03. 

O contrato que possuía vigência de 27 anos, foi prorrogado para 30 (trinta) através do 

9º termo aditivo, podendo, ainda, ser prorrogado até 35 anos, desde que mediante interesse 

público corretamente fundamentadas, podendo a solicitação ser por iniciativa da 

concessionária, com antecedência mínima de 12 meses antes do final do contrato. O ente 
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público, deverá se manifestar acerca da solicitação até oito meses antes do término do contrato, 

sempre considerando informações sobre a construção e gestão do Complexo Penal. 

Inúmeras são as obrigações da Concessionária, constando na cláusula 8 do contrato que 

em seu estatuto deverá conter obrigatoriamente a finalidade de Concessão Administrativa e 

precisa possuir um capital mínimo de 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Desse valor, 

pelo menos 10% (dez por cento) será integralizado, podendo o ente público realizar auditorias 

para garantir o especificado. Salienta-se que durante todo o contrato, a Empresa privada não 

poderá diminuir seu capital sem a anuência do ente público. 

A cláusula contratual citada, limita bastante as empresas de participarem do processo 

licitatório, visto que exige um alto capital, devido a atividade que será empregada. Consta, 

também, dentre as obrigações que ela deverá prestar informações de todo e qualquer evento que 

possa vir a prejudicar o contrato, ocasionando a sua rescisão, caducidade ou intervenção. 

O contrato estabelece até como deverá ser realizado a alteração contratual da GPA, no 

qual, somente será realizado mediante consentimento do poder público, sob pena de caducidade 

do acordo. A transferência do controle societário só será autorizada quando tal medida não 

prejudicar e nem colocar em risco o contrato de concessão, e somente se a Concessão estiver 

em execução pelo menos há 2 (dois) anos, tendo cumprido com suas obrigações contratuais 

neste período. 

A concessionária, poderá, também, com o intuito de assegurar a continuidade da 

Concessão realizar a transferência do controle da Concessionária aos financiadores devendo 

esta ser previamente autorizada pela concedente. Para isso, precisará apresentar um plano para 

a sua reestruturação financeira, bem como para a continuidade da Concessão, tais como: prestar 

garantias apropriadas e certificar o cumprimento de todas as cláusulas. O pedido deverá ser 

expresso, contendo elementos e justificativas para o caso e, caberá ao poder concedente avaliar 

a solicitação em 30 dias, prorrogáveis por igual período. 

Caso autorizado a transferência, esta será formalizada por escrito. Ademais, quaisquer 

modificações no Estatuto Social da Concessionária, deverá ser autorizada pelo Poder 

Concedente, principalmente se envolver, fusão, cisão e incorporação. Todos os documentos que 

modificar o estatuto da concessionária, será integrado ao contrato. 

A lei 11.079/2004 permite que a empresa privada recorra a financiamento externo para 

conseguir concretizar a Parceria Público-Privada, que geralmente exige grandes investimentos, 

ficando a seu encargo a “obtenção, aplicação e gestão do financiamento. Ela não poderá utilizar 

como pretexto para não o cumprimento ou atraso de suas obrigações a falta de repasse do 

financiamento, visto que o financiador deverá ter ciência de todos os termos do contrato. 
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De acordo com o Item 12.1 do termo, o valor estimado do contrato é de R$ 

2.111.476,080 (dois bilhões cento e onze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e oitenta 

reais). Este valor foi calculado considerando a contraprestação pecuniária mensal, a parcela 

anual de desempenho e o valor da vaga dia disponibilizada e de acordo com o 2º termo aditivo, 

ainda foi incluído um quarto componente, a parcela complementar. Baseado nestes critérios que 

será realizada a remuneração da concessionária, que o contrato assim os exemplifica: 

 

14.1.1 A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL visa a remunerar a 

CONCESSIONÁRIA pelos serviços prestados no âmbito deste CONTRATO, 

observada a aplicação de COEFICIENTE DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

E DE QUALIDADE DE DISPONIBILIDADE (COEF) obtido por meio da apuração 

do ÍNDICE DE DESEMPENHO  e do ÍNDICE COMPOSTO DE QUALIDADE DA 

DISPONIBILIDADE, conforme o MECANISMO DE PAGAMENTO e o SISTEMA 

DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE [...]42 

 

Assim, além do valor da vaga dia disponibilizada e ocupada em unidade de regime 

fechado que foi adjudicado na licitação no valor de R$ 74,63 (setenta e quatro reais e sessenta 

e três centavos), valor este que deverá ser ajustado anualmente, haverá outros índices que irá 

compor o valor a ser pago a Concessionária 

 

A PARCELA ANUAL DE DESEMPENHO visa a remunerar a CONCESSIONÁRIA 

pelos aspectos qualitativos de seu desempenho operacional, anualmente apurados com 

base nos Planos e nos Relatórios anuais por ela elaborados e entregues ao PODER 

CONCEDENTE, conforme o MECANISMO DE PAGAMENTO e o SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE [...]43 

 

A porcentagem paga pelo ente público a título de desempenho anual não poderá exceder 

a 1,5% (um e meio por cento) da receita total referente à Contraprestação pecuniária Mensal 

auferida pela Concessionária no 12 (doze) meses a que corresponder a PAD”.44 

 

Já referente ao parâmetro de excelência, assim define o contrato: 

A PARCELA REFERENTE AO PARÂMETRO DE EXCELÊNCIA visa a remunerar 

a CONCESSIONÁRIA pela sua atuação relacionada à garantia da adequada ocupação 

                                                
42 Contrato de Concessão Administrativa. Disponível em: <http://www.ppp.mg.gov.br/contrato-
penal/page/99?view=page> Acesso em: 14 de nov. de 2018 
43 Ibidem, p. 23. 
44 Ibidem, p. 30. 
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do tempo do sentenciado com o trabalho remunerado, conforme o MECANISMO DE 

PAGAMENTO e o SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E 

DISPONIBILIDADE.45 

 

Este pagamento será realizado pelo Estado bimestralmente, tendo como base a parcela 

recebida por este dos frutos do trabalho dos apenados de cada unidade penal do complexo, desta 

forma, a concessionária terá direito a parte desta parcela recebida pelo ente público, ou seja, a 

empresa ainda receberá pelo trabalho do apenado a título de parâmetro de excelência. 

A parcela complementar incluída pelo segundo termo aditivo, assinado em julho de 

2013, será paga mensalmente entre os meses de agosto e dezembro, cujo valor é R$ 

1.890.060,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil e sessenta reais), devido a investimentos e 

alterações no projeto solicitado pela contratante, com data base em dezembro de 2012, sendo 

reajustada na mesma data base do contrato. Este aditivo também alterou o número de vagas por 

unidade penal, passando de 608 vagas para 672, totalizando 3800 vagas no Complexo, ou seja, 

prender mais para ganhar mais. 

Portanto, a contraprestação pecuniária a ser paga pelo ente público só se iniciará a partir 

da entrada em funcionamento da primeira unidade penal, e o cálculo que será realizado para 

chegar no valor final, deverá considerar os “descontos decorrentes do Sistema de Mensuração 

de Desempenho e disponibilidade sobre a Contraprestação Pecuniária cheia”46.  

Cabe salientar, que estas não serão as únicas parcelas devidas à concessionária, ela 

ainda, receberá, parcela anual de desempenho e sobre esta, receberá a parcela referente ao 

parâmetro de excelência. 

A contraprestação pecuniária a ser paga pelo Governo, poderá ser realizada “mediante 

recursos oriundos de seu próprio orçamento” e para recebê-los a concessionária deverá 

apresentar, mensalmente, os comprovantes dos impostos regularizados, tanto referente a 

Concessão, quanto referente a seus funcionários. 

Ressalta-se que a empresa não poderá suspender as obras alegando falta de pagamento, 

conforme estabelece o item 15.3 do contrato, sendo vedada solicitar a prerrogativa de 

inadimplemento contratual. 

Além das obrigações constantes na Lei de Parceria Público-Privadas, o contrato firmado 

também especifica quais são as obrigações a ser cumpridas pelo Poder Concedente e pela 

Concessionária. Nele, é obrigatório haver cooperação e auxílio entre as partes.  

                                                
45 Ibidem, p. 23. 
46 Ibidem, p. 24. 
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Entre as obrigações do ente Público, consta “nomear servidores para ocuparem os cargos 

de Diretor Público de Segurança de cada Unidade Penal”; garantir a transferência dos apenados 

de outras penitenciárias até o complexo ou de complexo para outra localidade; “responsabilizar-

se pela segurança externa do Complexo Penal, de sua muralha e áreas adjacentes”; 

disponibilizar o imóvel onde Complexo Penal será construído; remunerar e orientar a 

Concessionária; prestar informações quando solicitadas e indicar para a Concessionária a 

equipe do fiscalização de serviço;  fundamentar suas decisões, autorizações, aprovações, 

pedidos ou demais atos praticados derivados do contrato.47 

O Item 17.3 estabelece 51 requisitos que devem ser cumpridos pela Concessionária, em 

síntese, constam: cumprir e respeitar as cláusulas do contrato, Edital e documentos 

relacionados; responsabilizar-se por danos causados por sua culpa ou dolo ao ente público ou a 

terceiros; “prestar serviços nas áreas jurídicas, psicológicas, médica, odontológica, psiquiátrica, 

assistencial, pedagógica, esportiva, social e religiosa, para o desenvolvimento e 

acompanhamento dos sentenciados, em conformidade com o disposto na Lei de Execução 

Penal”48, oferecer treinamentos aos funcionários; observar a legislação de proteção ambiental;  

Salienta-se, também, que é vedado à concessionária a contratação de funcionário que já 

tenha sido condenado criminalmente e cabe a ela também, promover o monitoramento interno 

das unidades penais, cumprir mandados de soltura. O contrato prevê que não é permitido a 

nenhum empregado encarregado do monitoramento interno portar armas, aparelhos celulares, 

rádios, cigarros, fósforos ou isqueiro. 

Além das responsabilidades entre as partes, é pactuado também, a responsabilidade 

perante terceiros, deste modo, a concessionária responderá por danos causados a terceiros, por 

si, seus funcionários, administradores e prestadores de serviço, devendo reparar e indenizar 

qualquer dano em rede de esgoto e eletricidade e telecomunicações de terceiro ocasionado na 

execução da obra. 

É permitido à Concessionária realizar contratos com terceiros para o andamento de 

atividades secundárias ou complementares, esses contratos serão regidos pelas normas do 

direito privado e a contratação deverá ser informada ao poder público.  Para a realização de 

contratos com terceiros onde algum sócio faça parte da Concessionária, o contrato estabelece o 

que segue: 

 

                                                
47 Ibidem, p. 36-37. 
48 Ibidem, p. 39. 
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Serão submetidos ao exame e à aprovação do PODER CONCEDENTE os contratos, 

convênios, acordos ou ajustes celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e acionistas 

pertencentes ao seu grupo controlador, diretos ou indiretos, e empresas controladas ou 

coligadas [...]49 

 

A concessionária não poderá se utilizar do fato de ter se submetido à aprovação do 

Concedente para justificar eventuais atrasos ou se exonerar do cumprimento parcial ou total de 

suas obrigações. A fiscalização das obras, serviços e encargos realizados pela concessionária, 

ficará sobre responsabilidade do Poder Concedente, podendo a qualquer momento solicitar 

acesso, averiguar equipamentos, instalações antes mesmo do início do funcionamento do 

Complexo Penal. As solicitações realizadas pelo Concedente, se não acatadas pela empresa, 

poderá ser efetuada pelo ente público ou terceiros, sendo os custos devidos pela concessionária, 

sem prejuízos de eventuais sanções e penalidade. 

Somente quando ocorrer caso fortuito ou força maior que as partes serão isentadas de 

cumprirem com as obrigações assumidas no contrato, deste modo, a parte que for afetada por 

tal ocorrência, impedindo-a de continuar as suas obrigações, deverá comunicar a outra no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas a partir da ocorrência, onde será verificado a possibilidade 

de recomposição do equilíbrio financeiro ou a extinção do contrato. 

Assim como especifica a lei 11.079/2004 em seu artigo 5º, IX 50, o contrato prevê que a 

Concessionária realizará divisão dos ganhos econômicos com o poder Concedente em partes 

iguais, pelo fato de ter a redução do risco de crédito dos financiamentos. O pagamento se dará 

mediante redução do valor pecuniário mensal paga pelo poder Público. Contudo, ganhos ligados 

diretamente à concessionária, por redução de custos, racionalização, alterações tecnológicas, 

modernização...etc, não serão divididos, pertencendo apenas a Concessionária. 

 O contrato veda o enriquecimento imotivado, prezando pela equivalência entre a 

prestação e a remuneração para manter o equilíbrio econômico financeiro, sendo assim, terão 

as partes direito a recomposição financeira quando ocorrer: modificação unilateral do contrato, 

ocasionando alteração nos custos; caso fortuito ou força maior; alterações legais que incidam 

diretamente nos custos; variação de custos operacionais; atrasos em desapropriação e 

desocupação, contanto que o atraso, acarrete custos adicionais; ocorrência de rebeliões na 

unidade Penal, desde que tenha impacto direta na despesas da Concessionária, etc… 

                                                
49 Ibidem, p.47. 
50 Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 

 IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 

decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
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Deste modo, a recomposição financeira será realizada em comum acordo entre as partes, 

através da prorrogação ou redução do prazo contratual, da adaptação dos indicadores de 

desempenho ou do valor da contraprestação, sempre considerando o fato causador e qualquer 

uma das partes pode solicitar, contudo, se quem solicitou a recomposição foi a Concessionária, 

ela precisará encaminhar ao Concedente: relatório técnico ou laudo pericial atestando o impacto 

da ocorrência; documentos pertinentes para comprovar o cabimento da solicitação e; indicar 

qual o valor pretendido da contraprestação pecuniária mensal. O procedimento de recomposição 

deverá ser concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogável, desde 

que justificável e após a sua finalização, as partes deverão realizar o ajuste no plano de negócio 

em 15 (quinze) dias. 

No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, a Concessionária 

precisará depositar uma garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual, com o intuito 

de cobrir eventuais multas imposta ou ressarcimentos de custos. Salienta-se que se o valor da 

garantia não for suficiente para cobrir, a concessionária, responderá, ainda, pela diferença. 

O poder público também precisará prestar garantias de adimplemento do contrato 

através de penhor de bens, que poderá ocorrer mediante direitos creditórios, debêntures simples, 

títulos da dívida pública federal, além de bens graváveis com ônus real, podendo, a qualquer 

momento, substituir as garantias citadas por fiança bancária, carta de fiança, gravames sobre 

outros direitos creditórios e outras formas de garantias desde que aceita pela concessionária. O 

não cumprimento da constituição de garantia pelo ente Público, poderá ensejar a rescisão 

contratual por parte da Concessionária.  

O valor do penhor que o poder concedente assegurará, levará em consideração os anos 

de concessão, iniciando com o valor de 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) nos dois 

primeiros anos, e diminuindo progressivamente nos anos posteriores, chegando a R$ 13.776,00 

(treze mil, setecentos e setenta e seis) no 27º (vigésimo sétimo) ano. Em que pese a vigência 

contratual ter sido alterada para trinta anos, não foi realizado aditivo contratual para modificar 

o valor da garantia pelo Estado de Minas Gerais 

Outra obrigação do Concessionaria constante no contrato, é fato de precisar contratar 

Agente Garantidor para guarda, administração e liquidação dos bens gravados e para isso, 

precisará verificar na listagem das instituições financeiras credenciadas pela Secretaria de 

Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF. O contrato a ser realizado, precisará da anuência do 

Poder Concedente. 

Caberá ao Agente Garantidor, administrar os bens gravados, proteger os direitos e 

interesses das partes, comunicar às partes sempre que ocorrerem movimentações de recursos,  
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elaborar relatórios frequentemente, fiscalizar e controlar o valor das garantias, devendo, 

sempre, em suas atribuições,  verificar “as condições estabelecidas nos atos de constituição dos 

referidos bens; os parâmetros oferecidos pelas normas de criação e regulamentação dos fundos 

estaduais dos quais os créditos forem decorrentes. 

Se para realizar a concessão, a Concessionária optar por financiamento, esta poderá dar 

a título de garantia os direitos resultantes da Concessão Administrativa realizada, desde que não 

prejudique a operacionalização e o prosseguimento da Concessão. Para dar em garantia as ações 

em emissão da concessionária, ela não precisará de autorização do poder concedente, 

entretanto, para ações de controle, precisará de autorização expressa do poder Concedente. 

Ficará a encargo da empresa vencedora da licitação, a contratação de seguros durante 

todo o prazo contratual. O ente público deverá obrigatoriamente ser indicado como co-

segurado, podendo, também, indicar os financiadores como co-segurados, desde que 

contenham cláusulas expressas de renúncia de sub-rogação em face do poder concedente. No 

contrato assinado com a seguradora, precisará constar que esta possui total conhecimento do 

contrato de concessão e dos limites da concessionária no contrato. 

É vedado o início de qualquer obra, ou atividade sem que a concessionária apresente ao 

poder concedente a comprovação das apólices de seguro do tipo responsabilidade civil, seguro-

garantia e seguro amplo para danos materiais. Se a concessionária descumprir esta obrigação, 

poderá o concedente realizar a contratação de seguro, sendo os custos devidos pela 

concessionária, no qual, deverá regularizar o pagamento em até 5 (cinco) dias. Não sendo 

regularizado no prazo, o valor poderá ser descontado da contraprestação pecuniária mensal ou 

da garantia da execução do contrato. 

Após a extinção da Concessão, os bens reversíveis e imprescindíveis retornarão ao poder 

Concedente, exceto se este recusar a reversão de bens por considerar inaproveitáveis ou 

prescindível. Conforme o item 31.2 do contrato, todos os bens adquiridos pela Concessionária 

fazem parte da Concessão, incluindo, terrenos, máquinas, construções, equipamentos e demais 

bens vinculados à realização da obra. Os bens precisam ser mantidos em bom estado de 

funcionamento em todo o período do contrato, cabendo à concedente realizar retenções 

monetárias para realizar eventuais deteriorações constatadas nas vistorias. 

 A reversão dos bens se dará de forma gratuita e automática, cabendo a Concessionária, 

indenização referente ao saldo não amortizado dos bens adquiridos nos últimos 5 (cinco) anos 

do contrato, desde que estes tenham sido autorizados pelo poder Concedente. Nos 3 (três) 

últimos anos da Concessão, será constituída uma Comissão de Reversão, formada pelo poder 
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Concedente e pela Concessionária, a fim de definir quais os parâmetros serão considerados para 

que ocorra a devolução da Concessão, bem como para elaboração de relatório de vistoria. 

A comissão que avaliará a situação da concessão, podendo aceitar a sua devolução ao 

poder concedente ou solicitar reparações, que serão realizadas dentro do prazo concedido pelo 

ente Público, e após a correção, será realizado nova vistoria. Deste modo, posteriormente a 

extinção da Concessão Administrativa, o Concedente procederá a vistoria dos bens, juntamente 

com a Concessionária, lavrando-se no máximo em 60 (sessenta) dias, o Termo Definitivo de 

Devolução do Complexo Penal. 

Assim como todo contrato realizado, a Concessão prevê um abundante número sanções 

administrativa, deste modo, em caso de inadimplemento parcial ou total pela concessionária, 

ela estará sujeita a advertência verbal, multa, caducidade, suspensão temporária do direito de 

licitar, poderá ser declarada inidônea e descredenciada do registro do sistema.  

Para a aplicação das sanções pelo poder concedente, este, deverá observar as 

conjunturas, para que ocorra a ponderação na sua aplicação, verificando, inclusive, a natureza 

e gravidade da infração, a vantagem obtida pela concessionária, os danos que resultaram ao 

meio ambiente, aos sentenciados, ao poder público e a segurança, as circunstâncias atenuantes 

e agravantes. Desta forma, as penas impostas a empresa GTA deverão observar as gradações 

de penas leve, média, grave ou gravíssima. 

Ademais, ocorrerá a aplicação de penalidades que variam de R$ 15.000.0000,00 (quinze 

milhões de reais), para quando ocorrer recusa injustificável pela concessionária, mesmo após a 

assinatura do contrato, a 1.000,000,00 (um milhão de reais) em casos de atraso na conclusão da 

obra, além de multa de 50% (cinquenta por cento) a 05% (cinco por cento) do montante da 

contraprestação pecuniária mensal, calculada com base na média dos últimos seis meses, por 

ocorrência de descumprimento do contrato, não comunicação de eventos graves ou decretação 

de caducidade. 

 Todos os valores referentes a aplicação de multas, serão revertidos ao Concedente, e a 

falta de recolhimento desta pela Concessionária, poderá acarretar-lhe falta grave, além de juros 

e correção monetária. Salienta-se que nenhuma sanção será aplicada sem que seja concedido a 

ampla defesa a concessionária e as acusações permanecerão em sigilo até que termine a sua 

apuração. 

A aplicação das penalidades só se iniciará após a lavratura do auto de infração pelo 

poder Concedente, devendo a concessionária apresentar defesa entre 10 (dez) e 5 (cinco) dias 

úteis, dependendo do caso. Se ocorrer num mesmo processo a aplicação de 2 (duas) ou mais 

infrações diferentes, as penas serão cumulativas. 
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Para a solução de conflitos de natureza técnica, foi criado após a assinatura do contrato 

uma comissão Técnica composta por 6 (seis) membros, efetivos e suplentes, com mandato de 

3 (três) anos. Ambas as partes, puderam escolher um membro efetivo e um suplente e 

conjuntamente escolheram mais um membro efetivo e um suplente. A decisão referente as 

divergências se dará pela maioria dos votos, devendo o parecer ser emitido em 30 (trinta) dias, 

contados a partir das alegações apresentadas pelas partes, contudo, se uma das partes não aceitar 

o parecer da comissão, poderá submeter a questão a arbitragem. 

O capítulo XV do contrato, trata das possibilidades de intervenção pelo poder 

Concedente, que se dará quando ocorrer paralisação injustificadas das atividades, quando 

devido à má administração ocasionar o desequilíbrio econômico financeiro, colocando em risco 

a continuidade da Concessão, aproveitamento da infraestrutura para fins ilícitos, reincidências 

de infrações graves, além do disposto no item 38.1.3.151, que trata das metas de desempenho da 

Concessionária. 

Poderá o ente público decretar a intervenção mediante interesse público de alta 

relevância e amplo conhecimento, desde que justificadas, dando prosseguimento a Concessão 

enquanto persistirem as circunstâncias. Se houver custos adicionais, precisará ocorrer a revisão 

do equilíbrio econômico financeiro. 

A intervenção será declarada nula se não for concluída no prazo máximo de 90 dias ou 

se ficar comprovado a falta de observação dos pressupostos legais pelo poder Concedente, 

devendo a Concessão ser imediatamente devolvida para a empresa Gestores Prisionais 

Associados S/A. As receitas resultantes da contraprestação pecuniária mensal, no período da 

intervenção, serão utilizadas para cobertura de encargos para o desenvolvimento dos serviços. 

Caso reste saldo positivo, este valor será entregue à Concessionária após cessar a intervenção, 

mas se o valor não for suficiente para cobrir os custos, o poder Concedente poderá recorrer às 

garantias de execução do contrato depositadas pela Concessionária. 

 

2.2 Análise dos Contratos de Cogestão no Estado de Santa Catarina 

 

                                                
51 Capítulo XV - Cláusula 38 - Item 38.1.3.1 - A Inobservancia reiterada de atendimento das metas de 

desempenho se configura pela permanência da CONCESSIONÁRIA por 4 (quatro) avaliações consecutivas na 

faixa de 20% (vinte por cento) inferior da variação possível de qualquer um dos indicadores individualmente 

considerados que compõe a nota de “Ressocialização e Serviços Assistênciais” descrita no SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, anexo deste CONTRATO, com exceção do 

indicador de Ocupação do Sentenciado.  
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No Estado de Santa Catarina, atualmente existem diversos estabelecimentos prisionais 

que são administrados através do sistema de Cogestão, neste tipo de sistema, a Secretaria de 

Justiça e Cidadania através do Departamento Administrativo Penitenciário ainda possui a 

direção dos estabelecimentos, pois cabe a ela a indicação de diretor, vice-diretor, e fiscal de 

segurança, sendo responsável também pela segurança externas e algumas despesas.  

Atualmente, existem 3 estabelecimentos que são administradas pela empresa privada 

Montesinos - Sistemas de Administração Prisional Ltda., sendo dois contratos para o Complexo 

Penitenciário do Vale do Itajaí, conhecida, também, como prisão de Canhanduba, por estar 

localizada no bairro Canhanduba, a um referente a Penitenciária Industrial de Joinville. Já o 

Presídio Masculino de Lages, é administrada pela empresa Reviver Administração Prisional 

Privada Ltda. 

Os contratos não são considerados de Privatização, mas Cogestão, visto que as 

penitenciárias foram construídas com verbas públicas. A Penitenciária Industrial de Joinville, 

desde sua fundação em 2005 é administrada pela empresa Montesinos. A empresa administra a 

Penitenciária do Vale do Itajaí desde 2011. Enquanto que o Presídio Masculino de Lages foi 

inaugurado em 2011. 

O último contrato assinado para administração das penitenciárias, ocorreu por dispensa 

de licitação.  No Vale do Itajaí fora assinado o Contrato n. 054/GELIC/SJC/2018 e 

066/GELIC/SJC/2018, ambos com duração de 180 dias, cujo objeto é: 

 

Prestação de serviços especializados para execução de todos os serviços técnicos e 

administrativos, bem como o fornecimento de todos os materiais, compreendendo 

alimentação, produtos de Higiene e hospedagem, visando a operacionalização da parte 

ampliada da Penitenciária do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, com 

capacidade para 460 (quatrocentos e sessenta) detentos, em regime de cogestão.52 

(GRIFO NOSSO) 

 

E ainda,  

 

Prestação de Serviço de Operacionalização das unidades de regime fechado (Presídio) 

e do regime semiaberto do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em sistema de 

Cogestão53 

 

                                                
52 Contrato n. 054/GELIC/SJC/2018. Disponível em: 

<http://www.transparencia.sc.gov.br/contratos/extratosigef?nucontratofiltro%5B%5D=2018CT012104&unidade

gestorafiltro%5B%5D=540096&gestaofiltro%5B%5D=54096>. Acesso em: 10 de nov. 2018 
53 Contrato n. 066/GELIC/SJC/2018. Disponível em: 

http://www.transparencia.sc.gov.br/contratos/extratosigef?nucontratofiltro%5B%5D=2018CT013781&unidadeg

estorafiltro%5B%5D=540096&gestaofiltro%5B%5D=54096 
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Já na Penitenciária de Joinville, o Contrato n. 067/GELIC/SJC/2018, possui vigência a 

partir de 28/09/2018 até 26/03/2019, 180 (cento e oitenta) dias também, e tem como objeto a 

“Prestação de Serviço de operacionalização da Penitenciária Industrial de Joinville, em regime 

de cogestão.”54 

Como em todos os pactos contratuais o contratante é o Fundo Penitenciário do Estado 

de Santa Catarina - FUPESC, os contratos são basicamente iguais, alterando apenas o valor 

contratual e a capacidade do estabelecimento e a descrição do objeto. No contrato n. 

065/GELIC/SJC/2018, assinado com a empresa Reviver, o objeto é consideravelmente similar 

ao contrato assinado para o Complexo do Vale do Itajaí. 

 

[...] contratação de empresa para execução de todos os materiais, compreendendo 

produtos de higiene, alimentação e hospedagem, ou seja, a contratação completa dos 

serviços visando à operacionalização do Presídio Masculino de Lages com lotação 

para até 352 (trezentos e cinquenta e dois) internos do sexo masculino em regime 

provisório fechado55 

 

Os contratos são regidos pela lei de 8.666/1993 - Lei de Licitação e Contratos, pelas 

normas do Departamento Prisional do Estado de Santa Catarina, pela Lei 7.210/1984 - Lei de 

Execução Penal, e do Estatuto Penitenciário e o Regimento Interno do Departamento de 

Administração Prisional e outras normas legais aplicáveis. 

Constam nos contrato, como obrigações da contratada, no caso, a empresa Montesinos 

e Reviver, 34 (trinta e quatro) itens, entre os principais estão, cumprir rigorosamente o constante 

no contrato, executando todos os serviços fundamentais para o funcionamento da unidade 

prisional; apresentar mensalmente relatórios técnicos e administrativos à Direção da Unidade 

ou sempre que  solicitado, admitir fiscalizações pelo contratado; devolver nas mesmas 

condições que lhes foram entregues, materiais, equipamentos e utensílios para uso nos 

estabelecimentos; assinar o termo de Cessão de Uso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, além 

do constante na Cláusula X, que trata da responsabilidade das despesas de operacionalização56. 

                                                
54 Contrato n. 054/GELIC/SJC/2018. Disponível em: 

<http://www.transparencia.sc.gov.br/contratos/extratosigef?nucontratofiltro%5B%5D=2018CT013783&unidade

gestorafiltro%5B%5D=540096&gestaofiltro%5B%5D=54096>. Acesso em: 10 nov. 2018  
55 Contrato n. 065/GELIC/SJC/2018 .Disponível em: 
<http://www.transparencia.sc.gov.br/contratos/extratosigef?nucontratofiltro%5B%5D=2018CT013774&
unidadegestorafiltro%5B%5D=540096&gestaofiltro%5B%5D=54096>. Acesso em: 23.11.2018 
56 X - Assumir total responsabilidade por todas as despesas decorrentes da operacionalização da Unidade 

Prisional, tais como: Pessoal, encargos sociais, serviços de pessoa física ou jurídica, alimentação, materiais de 

limpeza, escritório, vestuário, combustível e manutenção dos veículos próprios ou cedidos pela contratante (duas 

viaturas de transporte de presos e veículo do diretor), comunicação interna (via radiofrequência), materiais e 
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Estabelece, ainda, que, tudo relacionado aos funcionários ou contratação com terceiros, 

é de encargo da contratada, incluindo, a escolha dos profissionais, assinatura da carteira, 

treinamentos, pagamento, encargos, seguro, e eventuais reclamações trabalhistas, devendo 

informar ao contratante, sempre que algum funcionário for admitido ou desligado, por escrito 

e no máximo em 48 horas. 

Nas obrigações da Contratante, constam: realizar o pagamento na data estabelecida; 

disponibilizar os prédios onde se encontram os complexos penais, juntamente com os 

maquinários ali contidos; sempre que comunicado da ocorrência de população prisional 

excedente, providenciar a sua transferência para outras localidades, indenizando a contratada 

pelo período que ocorreu a ocupação através do valor médio unitário do custo por interno. 

Salienta-se que despesas de água, luz, internet e gás são de responsabilidade da contratante. O 

salário do diretor, vice-diretor, e fiscal de segurança que foram indicados pela contratante, 

também fazem parte de suas despesas. 

A regulamentação das unidades compete à contratante, mediante o Departamento de 

Administração Prisional, podendo editar o regulamento interno de funcionamento da unidade e 

baixar normas complementares, sempre com o intuito de melhorar o funcionamento da Unidade 

Prisional. 

A capacidade das Unidades Prisionais são de 1.132 (um mil, cento e trinta e dois) nos 

dois estabelecimentos localizados no Vale do Itajaí, 466 (quatrocentos e sessenta e seis) em 

Joinville e 352 (trezentos e cinquenta e dois) em Lages. Os valores contratuais mensais são de 

R$ 1.687.316,07 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezesseis reais e sete 

centavos) e R$ 2.591.970,45 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e setenta 

reais e quarenta e cinco centavos) no Vale do Itajaí, R$ 2.022.281,71 (dois milhões, vinte e dois 

mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) em Joinville e R$ 1.438.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e trinta e oito mil reais) em Lages.  

O pagamento ocorrerá até 30 dias posteriormente ao mês da prestação do serviço. Para 

isso, as empresas precisarão apresentar os comprovantes de quitação de imposto, sob pena de 

suspensão do pagamento, e também emitir a fatura de prestação de serviço que deverá ser 

entregue na Gerência de Apoio Operacional do Departamento de Administração Prisional, com 

7 dias de antecedência à data do vencimento. 

                                                
utensílios de cozinha, medicamentos, materiais de higiene pessoal e as demais relacionados no Anexo “Projeto 

Básico”, de modo a garantir o pleno funcionamento da referida Unidade. Deverá, ainda, disponibilizar material 

de expediente, copa, cozinha e higiene para os cargos públicos de Direção e Gerência. 
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A Cláusula sétima, parágrafo segundo, especifica a integralidade do pagamento, sendo 

devido, integralmente somente quando a Contratada manter os recursos humanos e materiais 

para o atendimento de 460 (quatrocentos e sessenta) e 672 (seiscentos e setenta e dois) presos 

no Vale do Itajaí, 466 (quatrocentos e sessenta e seis) em Joinville e 352 (trezentos e cinquenta 

e dois) em Lages. Essa Cláusula é um forte indício do encarceramento em massa, pois o Estado 

de Santa Catarina só pagará o valor acordado no contrato se a empresa mantiver esta capacidade 

mínima de preso mensais. 

O reajuste de preço, se dará observando duas categorias: mediante a parcela relacionada 

à remuneração, considerado montante A, que inclui as convenções, dissídios e acordos coletivos 

das categorias da mão de obra e os serviços e; montante B que será atualizado através do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), para serviços, materiais e outros insumos. 

Sobre a fiscalização, o contrato prevê que será realizada através do DEAP 

conjuntamente com a Direção da Unidade, exercendo ações preventivas e corretivas, ficando 

na responsabilidade da Direção encaminhar relatórios mensais ao Departamento de 

Administração Prisional. 

Como todo o contrato, existem penalidades previstas as partes, deste modo, se a 

contratada deixar de executar total ou parcialmente o contrato, sofrerá as punições previstas na 

Lei de Licitações e Contratos, arcando financeiramente com os prejuízos causados por ela ou 

terceiros. Para averiguar a responsabilidade, caberá ao Estado de Santa Catarina a criação de 

uma Comissão Especial, que será formada por um representante da Secretaria do Estado da 

Justiça e cidadania, 3 (três) representantes do DEAP e 1 (um) representante da contratada. 

A comissão irá avaliar a infração cometida dividindo se em gravíssima, grave, médias e 

leves. Para cada tipo de infração, haverá a aplicação de multas percentuais, que variam 10% 

(dez por cento), 5 (cinco por cento), 2% (dois por cento) e 1% (um por cento). 

O contrato poderá ser rescindido quando ocorrer: lentidão, cumprimento irregular ou o 

não cumprimento do contrato; atraso injustificado; cometimento sucessivas de faltas; 

modificação do contrato social da empresa que prejudique o contrato de Cogestão; 

transferência, Cisão ou Fusão do contrato, sem a anuência da Contratante; razões de amplo 

interesse público, desde que justificada; suspensão por escrito da execução pela Administração; 

circunstância de caso fortuito ou força maior que impeça a continuidade do contrato e; rescisão 

amigável entre as partes. 

É cediço que os Estabelecimentos prisionais no sistema de cogestão, custa mais caro 

para o Estado e para a população, que é quem arca com essa conta através dos impostos. Abaixo 
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fez-se um cálculo simples, considerando o valor mensal pactuado no contrato dividido pela 

capacidade mínima de presos constantes nos termos contratuais, quais sejam, 1950 presos.  

 

Custo dos Estabelecimentos Administrados por Cogestão no Estado de Santa 

Catarina 

 

CIDADE Contrato 

nº 

Nº Vagas  Valor Mensal Valor 

Contratual 

Valor 

mensal por 

preso 

Joinville 067/2018 466 R$ 2.022.281,71 R$ 12.066.280,87 R$ 4.339,66 

Lages 065/2018 352 R$ 1.438.000,00 R$ 8.580.066,67 R$ 4.085,23 

Vale do 

Itajaí 

054/2018 460 R$ 1.687.316,07 R$ 10.123.896,42 R$ 3.668,08 

Vale do 

Itajaí 

066/2018 672 R$ 2.591.970,45 R$ 15.465.423,69 R$ 3.587,10 

TOTAL  1950 R$ 7.739.568,23 R$ 46.235.667,65 R$ 3.969,01 

 

Dessa forma, considerando custos diretos e indiretos, o valor pago pelo Estado a 

empresas Privadas por cada preso no Estado de Santa Catarina é de R$ 3.969,01 (três mil, 

novecentos e sessenta e nove reais e um centavo), sem considerar as despesas com energia, 

água, telefone, gás e os salários dos funcionários que foram por ela indicados. 

 

2.3 Comparação Entre o Contrato de Minas Gerais e os Contratos de Santa Catarina 

 

São grandes as diferenças nos dois tipos de estabelecimentos prisionais apresentados, 

no qual as diferenças começam já na licitação. No Complexo Penal de Minas Gerais a licitação 

era de Concessão, enquanto que nas Penitenciárias do Estado de Santa Catarina, a licitação era 

de Cogestão, que é a gestão compartilhada do sistema prisional. Os prazos e valores também 

são um grande diferencial, tendo como prazo de 180 dias nos de Santa Catarina e de 30 anos 

em Minas Gerais, reforçando ainda mais o encarceramento em massa, pois, se o Estado realiza 

um contrato de trinta anos, espera-se que nesse período sejam preenchidas as vagas, inclusive, 

o contrato inicial era de 27 anos, sendo alterado para trinta através do 9º termo aditivo, assinado 

em novembro de 2016, além de aumentar em 440 o número de vagas que seriam 

disponibilizadas na penitenciária Privatizada. 
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Segundo dados do INFOPEN, em 2016 no Estado de Minas Gerais, 58% das pessoas 

privadas de liberdade ainda não possuíam condenação, 20% já haviam sido sentenciados e 

cumpriam suas penas em regime fechado e 22% cumpriam suas penas nos regimes semiaberto 

e aberto, sendo que a população prisional no Estado era de 68.354 (sessenta e oito mil, trezentos 

e cinquenta e quatro pessoas). Do número total de pessoas encarceradas em Minas gerais, 57% 

(cinquenta e sete por cento) possuem de 18 a 29 anos e 36% (trinta e seis por cento) de 30 a 45 

anos. Referente à escolaridade 10% (dez por cento) não frequentaram escolas, 57% (cinquenta 

e sete por cento) possuem ensino fundamental incompleto e 13% possuem fundamental 

completo e ensino médio incompleto. 

Verificamos nesta análise que um dos motivos que leva ao encarceramento é a falta de 

escolaridade, pois, a porcentagem de pessoas privadas de liberdade em MG que concluíram o 

ensino médio são de 7% (sete por cento) e 1% (um por cento) de pessoas que possuem ensino 

superior incompleto, ou seja, a educação é a melhor alternativa contra o encarceramento em 

massa. Se para realizar a privatização de presídios, uma das justificativas utilizadas pelo 

Governo, era de que teria mais eficiência e menor custo, a construção de escolas e o 

investimento na educação é bem menor do que de um presídio ou penitenciária, ainda mais, se 

estes forem privatizados. 

Quanto ao custo, o contrato de Ribeirão das Neves é de R$ 2.111.476,080 (dois bilhões 

cento e onze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e oitenta reais), considerando que o 

contrato fora assinado neste valor para um prazo de 27 anos. Anualmente, a empresa precisaria 

receber R$ 78.202.817,77 (setenta e oito milhões, duzentos e dois mil, oitocentos e dezessete 

reais e setenta e sete centavos), ou seja, por mês, receberia, sem qualquer lucro, R$ 6.516.901,48 

(seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e um reais e quarenta e oito centavos), 

considerando o projeto inicial que previa a capacidade de 3040 presos, chega-se ao cálculo de 

R$ 2.143,72 (dois mil, cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). 

Já nas penitenciárias de Santa Catarina, segundo os cálculos realizados acima, o 

pagamento mensal por preso varia de R$ 4.339,66 (quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e 

sessenta e seis centavos) na Penitenciária Industrial de Joinville à 3.668,08 (três mil, seiscentos 

e sessenta e oito reais e oito centavos) no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. 

Outra diferença entre os dois modelos é o percentual mínimo de capital exigido das 

empresas que participaram da licitação. Em Minas, o capital precisava ser de 60.000,000,00 

(sessenta milhões de reais), sendo que desse valor, pelo menos 6.000.000,00 (seis milhões de 

reais) precisaria estar integralizado, restringindo a quantidade de empresa a participar do 
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processo licitatório, entretanto, devido ao alto valor de investimento exigido, o certame 

possibilitou a participação de empresas em consórcio. 

Vemos um forte indício de encarceramento em massa, nas condições impostas ao 

contrato, principalmente na cláusula que estabelece que a empresa só receberá o valor integral 

se estiver com a capacidade mínima estipulada no contrato, visto que, desse modo, a empresa 

fará o possível para manter sempre esse número de apenados, inclusive nos contratos de 

cogestão, a empresa receberá indenização pelos dias que abrigarem mais pessoas do que o 

estipulado no contrato. 

Segundo relatório do CNJ, em 2014 haviam 2144 presos na Penitenciária de Ribeirão 

da Neves. Na Penitenciária Industrial de Joinville, haviam 691 presos para 670 vagas, sendo 

526 em regime fechado e 164 em regime semiaberto, possuindo um déficit de 20 vagas, 

enquanto que na penitenciária do Vale do Itajaí, haviam 1382 presos para 1160 vagas, 

possuindo um déficit de 212 vagas. Tais dados só reforçam o encarceramento em massa que 

está sendo implantado. 

Conforme dados do tribunal de contas, no ano de 2012, o custo mensal de um apenado 

nos presídios em sistema de cogestão em Santa Catarina era de R$ 3.010,00 (três mil e dez 

reais), enquanto que num presídio público era de R$ 1.544,00 (um mil, quinhentos e quarenta 

e quatro reais).  Assim, vemos que o Estado está investindo mais nos presídios privatizados do 

que nas penitenciárias por ele administradas. 

 

Comparação dos Estabelecimentos Administrados por Concessão X Cogestão 

 Complexo de Minas Gerais Penitenciárias em regime 

Cogestão de Santa Catarina 

Tipo contratual Concessão Cogestão 

Prazo contratual 30 anos 180 dias 

Capital R$ 60.000.000,00 não especificado 

Alteração Contratual precisa de anuência não precisa de anuência 

Integralização de Capital 10% do valor do capital não especificado 

Empresa Financiadora Sim Não 

Valor Contratual R$ 2.111.476.080,00 R$ 10.123.896,42 e  

R$ 12.133.690,26 

Valor vaga dia/mensal R$ 74,63 dia R$ 3.668,08 e 

R$ 5.525,36 
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Regimento Lei 11079/2004 Lei 8.666/1993 

Nomeação de diretores 

pelo Estado 

Sim não 

Demais despesas todas custeadas pela GTA Luz, internet, agua e gás 

pagas pelo Estado 

Divisão de Ganhos 

econômicos 

Sim não 

Permite recomposição 

financeira 

Sim não 

 

Garantia Pública sim, através de penhor de bens não 

Fiscalização realizada pelo ente Público realizada pelo DEAP 

Segurança Segurança externa prestada 

pelo Estado e interna pela 

contratada, sem permissão para 

porte de armas 

Segurança externa pela 

contratante e interna pela 

contratada, sem permissão 

para porte de armas 

Assistência Jurídica Prestada pela contratada, sendo 

0,25 advogados para cada 100 

apenado, dando suporte aos 

advogados e defensores 

públicos que representam os 

sentenciados. 

sem especificação 
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3. COMPARAÇÃO DA GESTÃO PRIVADA DE PRESÍDIOS COM A GESTÃO 

PÚBLICA ADOTADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Este Capítulo objetiva avaliar as políticas e práticas adotadas nos presídios 

administrados por empresas privadas por meio do sistema de cogestão e de concessão nos 

Estados de Santa Catarina e de Minas Gerais, com aquelas adotadas nos presídios de gestão 

pública localizados em Santa Catarina. 

Dessa forma, analisaremos o regimento interno do Departamento de Administração 

Prisional - DEAP, através da Lei complementar nº 529/2011, que trata do funcionamento dos 

estabelecimentos prisionais do Estado de Santa Catarina, além de levantamento de dados 

coletados através do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e do Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN referente a junho de 2016. 

Após, será realizado uma comparação entre os três tipos de sistemas analisado, quais 

sejam, sistema de autogestão, sistema de cogestão e a privatização, para assim, finalizar o 

trabalho de conclusão e entendermos se a privatização de presídios acelera o encarceramento 

em massa. 

 

3.1 Do Funcionamento dos Estabelecimentos Prisionais Públicos de Santa 

Catarina 

 

Os Estabelecimentos Penais do Estado de Santa Catarina são administrados pelo 

Departamento de Administração Prisional - DEAP e são regidos pela Lei Complementar nº 529 

de 17 de janeiro de 2011. Somente as casas de albergado e os hospitais de custódias, não são 

abrangidos pela lei complementar, pois possuem legislação específica. A referida lei visa 

regulamentar os direitos e deveres dos sentenciados e presos provisórios e tem por objeto o bom 

convívio nos estabelecimentos e o cumprimento da lei pelos apenados, através da educação, 

orientação vocacional, profissional e fortalecimento do caráter para que eles possam voltar ao 

convívio da sociedade. 

O ingresso dos presos nos estabelecimentos só pode ocorrer após a autorização do 

DEAP, juntamente com uma guia emitida pela autoridade judiciária responsável. Em se 

tratando de presos provisórios, obrigatoriamente, precisará ter o mandado de prisão ou auto de 

prisão em flagrante. Ao chegar no estabelecimento será feito o registro através do I-PEN57, onde 

constará todas as informações relativas à sua vida carcerária. Somente após este cadastro que o 

                                                
57 Sistema de Administração e Identificação Penal 
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apenado será instruído acerca do funcionamento do estabelecimento em que está adentrando. 

Por 60 (sessenta) dias ele terá seu comportamento e desempenho avaliado por uma comissão 

técnica de classificação. Sua soltura somente se dará mediante autorização judiciária, podendo, 

se for o caso, realizar saídas excepcionais conforme permitido pela Lei de Execução Penal58. 

Os presos serão classificados em bom, mal ou regular, podendo aumentar ou diminuir a 

classificação, contudo, para isso, a decisão deverá ser fundamentada e encaminhada ao juiz da 

execução penal, cabendo recurso oral ou escrito para o gestor do estabelecimento.  

O tratamento penitenciário visa reintegrar e preparar o preso para o convívio em 

sociedade, assim, fazem parte desse instrumento, trabalho, disciplina, assistências sociais, 

jurídicas, religiosa, educacional, à saúde e assistência do egresso. Cumpre esclarecer que o 

trabalho realizado pelo apenado será remunerado, contudo, ele não será regido pela CLT, 

ficando subordinado ao que dispõe a LEP sobre o assunto. 

Acerca da assistência Penitenciária, os principais elementos constantes na Lei 

complementar são: acerca da assistência social, promover e orientar o assistido na fase final de 

sua pena a fim de viabilizar o seu regresso a sociedade; para realizar a assistência religiosa, o 

estabelecimento precisará contar com local apropriado, podendo ser, interno ou externo, sendo 

que o interno deverá dar prioridade para atividades ecumênicas, sendo vedadas, cultos que 

causem tumulto ou delírios. 

O ensino fundamental é obrigatório nos estabelecimentos, sendo permitidos cursos de 

correspondência se o estabelecimento possuir condições de disciplina e segurança para tal; em 

que pese muitos estabelecimentos prisionais não possuírem instalações adequadas para estudo, 

a lei prevê que cada estabelecimento deverá ter pelo menos uma sala equipada de leitura. A 

assistência jurídica não será prestada ao apenado que tiver condições de defender seus direitos, 

sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, aquele que não tiver, será prestada assistência 

jurídica gratuita, no qual deverá sempre mantê-lo informado sobre sua situação jurídica além 

de providenciar que os prazos prisionais não sejam ultrapassados. 

A assistência à saúde pública no Brasil, em geral não é boa, sendo, ainda mais precária 

nos estabelecimentos prisionais catarinense, mas conforme estabelece a Constituição, todos 

                                                
58 Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios 

poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: 

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; 

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14). 

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o 

preso. 

  Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. 
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temos direitos a saúde, dessa forma, a lei dos Estabelecimentos Penais de Santa Catarina 

estipula que o acesso à saúde deverá ser amplo, abrangendo assistência médica, dentária, 

acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Sempre que houver o ingresso de presos, este 

deverá passar obrigatoriamente por avaliação psicológica, exame profilático, de saúde e 

dentário. 

Nos estabelecimentos prisionais, o trabalho do apenado tem função educativa e social, 

visando a reintegração social. Como ele não está regido pela CLT, é permitido que sua base 

salarial seja abaixo do salário mínimo vigente, contudo, não pode ser inferior a ¾. O trabalho 

ao condenado é obrigatório, podendo ser realizado dentro ou fora dos estabelecimentos, sempre 

considerando sua aptidão, condição pessoal e habilidade. Deverá ser supervisionado por algum 

profissional. A jornada de trabalho será de 6 a 8 horas diárias. Aqueles que trabalharem nas 

unidades penais, cujo trabalho assim exigir, poderá ter horário de trabalho diferenciado. 

 O valor recebido pelo apenado será utilizado para reparar o dano causado, se autorizado 

pela justiça, para prestar assistência a sua família, despesas pessoais, e até mesmo para ressarcir 

o Estado de despesas realizadas com ele, o saldo remanescente, será depositado em uma conta 

em pecúlio. 

Tanto a Lei de Execução Penal quanto o Regimento interno permite o trabalho externo 

ao preso em regime fechado, entretanto, é fixado algumas regras para tal, como o tipo de 

trabalho, que só pode ser realizado em obra pública e desde que estas estejam sendo realizadas 

por órgão da administração pública direta ou indireta, que ficará responsável pelo pagamento 

do seu salário, para isso o apenado ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, o número de presos 

não pode exceder em 10% o total de funcionários, podendo o trabalho ser revogado se for 

praticado pelo recluso crime ou falta grave. 

O recluso precisará seguir regras de obediência e ordem, dessa forma, todos os 

condenados deverão seguir a mesma disciplina imposta pelo estabelecimento penal, é proibido 

aplicar falta ou sanção que não esteja previsto na lei, sendo vedada celas escuras e sanções 

coletivas, também não poderá ser aplicada qualquer punição baseado por suspeitas. As sanções 

que podem ser aplicadas são: advertência verbal e escrita; suspensão ou restrição de direito; 

isolamento na própria cela ou em cela separada. O isolamento em cela separada será de 

segurança máxima, tendo o mesmo tamanho das celas comuns. Será equipada apenas com 

instalações sanitárias, cama e colchão. 

Sempre que ocorrer a verificação de objetos e/ou valores irregulares, este será 

apreendido. Os valores serão depositados na conta em pecúlio do preso, e os objetos serão 
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devolvidos quando este terminar de cumprir sua pena ou, se não tiver a procedência 

comprovada, será doado para instituições de caridade. 

As sanções disciplinares serão aplicadas pelo gestor do estabelecimento prisional, 

depois de ouvido o Conselho Disciplinar. Para isto, deverá ser considerado o antecedente do 

preso, o fato causador, as circunstâncias e consequências, sempre observando as circunstâncias 

que atenuam e agravam a sanção, constantes na Lei complementar. Salienta-se que sanções de 

isolamento não poderá ultrapassar 30 dias. A execução da sanção poderá ser suspensa por seis 

meses a critério do gestor do estabelecimento ou por recomendação médica. O apenado sujeito 

a sanção, terá direito a banho de sol e visitas médicas. 

Quando ocorrer alguma infração, o preso deverá ser encaminhado ao agente 

penitenciário de plantão para exarar a ocorrência, após, o agente penitenciário deverá comunicar 

o fato ao gestor. As diligências indispensáveis ocorrerão por conta do comitê de conselho 

disciplinar zelando pelo direito e defesa do infrator. Após emissão do parecer pelo conselho, 

que constará a opinião quanto a culpabilidade. O interno no prazo de oito dias poderá solicitar 

reconsideração do ato punitivo quando a decisão do conselho não for unânime ou quando a 

punição aplicada estiver em desconformidade com o parecer do conselho. Somente quando o 

ato se tornar definitivo que será anotado no prontuário do apenado. Sempre que houver novas 

provas, o preso poderá requerer a revisão punitiva. 

Conforme especificados, as faltas são divididas entre leves e médias que são reguladas 

pela Lei Complementar nº 529/2011 e as faltas graves, que são reguladas pela Lei de Execução 

Penal, da mesma maneira são especificadas as sanções pelas faltas cometidas. 

Salienta-se que o preso deve ser tratado com cordialidade, não podendo lhe ser exigido 

nada que possa rebaixá-lo, visto que, apesar de sua condição, ele conservará todos os seus 

direitos que não tiver perdido ou sido suspensos por lei ou sentença. Também não poderá ser-

lhe exigido atividade de espionagem em relação a companheiros, mas poderá ser solicitado 

testemunho de atos ilícitos que tenha ciência. 

O pecúlio prisional é o saldo resultante do preso depois de deduzidas as despesas 

obrigatórias (crime cometido e suas despesas pessoais), e o valor não poderá ultrapassar de 25% 

cada. Se ele não possuir família, os 25% que seria destinado a assistência familiar, irá para a 

conta pecúlio. Em caso de morte, o valor será entregue a família e na falta desta, ao Ministério 

Público para as providências cabíveis. 
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3.2 Comparação entre os Estabelecimentos Prisionais Catarinense no Sistema de 

Autogestão e no Sistema de Cogestão e o Sistema de Privatização realizado em Minas 

Gerais. 

 

Em que pese o ordenamento jurídico fixar como devem ser os estabelecimentos e o que 

é assegurado aos presos, é notório que no dia a dia a situação real é bem diferente. Atualmente 

o Sistema Prisional Catarinense é considerado um sistema falido. Entre os meses de outubro de 

2012 e março de 2013, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina realizou uma auditoria 

operacional na Gestão do Sistema Prisional do Estado de Santa Catarina. 

Para realizar a fiscalização, os estabelecimentos prisionais catarinenses foram divididos 

em seis regionais: “Regional 1 - Grande Florianópolis; Regional 2 — Sul Catarinense; Regional 

3 — Vale do Itajaí; Regional 4 — Norte Catarinense; Regional 5 — Região Serrana e Meio 

Oeste; e Regional 6 — Oeste”.59 Entre os itens que se buscou avaliar foram: se a Secretaria de 

Justiça e Cidadania que é órgão responsável pelo Departamento de Administração Prisional, 

conhece o custo mensal do preso em cada estabelecimento prisional; se busca soluções para  a 

superlotação; se o número de agentes prisionais são suficiente para a quantidade de população 

prisional. 

Uma das grandes surpresas da auditoria, foi descobrir que a Secretaria da Justiça e 

Cidadania desconhecia qual o custo do preso em cada estabelecimento, inclusive no sistema de 

cogestão. A Secretaria utilizava dois sistemas que não se interligam, então para saber qual o 

custo real do preso, seria necessário realizar a conta manualmente, o que não era feito. Desta 

forma, com o envio dos dados pela SJC, calculou-se o custo do preso no sistema de autogestão 

e cogestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Auditoria Operacional na Gestão do Sistema Prisional de Santa Catarina. Outubro/2012 a 
março/2012. Disponível em: <http://www.tce.sc.gov.br/content/auditoria-operacional-na-
gest%C3%A3o-do-sistema-prisional-do-estado-de-santa-catarina>. Acesso em: 22.11.18 
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No presídio privado de Ribeirão da Neves, o Estado paga R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) por preso para a empresa vencedora da licitação. Ele ainda se compromete a 

garantir a demanda mínima de 90% da capacidade do Complexo. Apesar do Governo afirmar 

que não há seleção de tipos de preso para ir para aquele presídio, de acordo com o Subsecretário 

de Administração Penitenciária do Estado de Minas, Murilo Andrade de Oliveira, em entrevista 

dada a reportagem do jornal Pública, informou que não são enviados para lá, presos de facção 

criminosa e presos que têm crime contra os costumes, como estupradores, pois o preso iria 

atrapalhar o projeto. 

Ainda segundo o relatório do INFOPEN, foi constatada a superlotação em quase todos 

os estabelecimentos prisionais da região. De 49 estabelecimentos, 44 estavam com 

superlotação. Em 2014 o tribunal de contas realizou inspeção em 10 estabelecimentos 

prisionais, inclusive, alguns administrados no sistema de cogestão, sendo que foi constatado 

um déficit de 644 vagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto na inspeção realizada pelo TCE/SC em 2012, como na realizada em 2014, 

constatou-se que haviam alocação indevida de presos, ou seja, presos que deveriam estar em 

penitenciária, encontravam-se em presídios, mulheres cumprindo penas em presídios 

masculinos, presos cumprindo penas em presídios enquanto deveriam estar em penitenciárias 

ou casas agrícolas, contudo, ressalta-se que o número de pessoas em estabelecimentos indevidos 

diminui de 6.020 em 2012 para 846 em 2014. 

Em 2016, a população carcerária no Estado era de 21.472 (vinte e um mil, quatrocentos 

e setenta e duas) pessoas, entretanto, a quantidade de vaga ofertada era de 13.870. Do total de 
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pessoas encarceradas, 7.627 pessoas não possuíam condenação, ou seja, um percentual de 

35,5% de pessoas que estavam encarceradas sem sentença condenatória. 

Outra carência verificada nos Estabelecimento Prisionais Catarinense, é a falta de dados 

acerca da reincidência. Na auditoria, constatou-se que, nos dados publicados pelo Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias - INFOPEN, não constavam dados de reincidência 

para o estado de Santa Catarina nos anos de 210, 2011 e 2012. Esse tipo de dado influencia 

muito no encarceramento em massa, pois o retorno do preso, acelera o crescimento 

populacional. 

Um problema no Complexo Penal de Ribeirão das Neves que favorece o encarceramento 

em massa, é a transformação do preso em lucro. Sabe-se que o salário pago ao preso é inferior, 

ainda mais considerando que o gasto tributário será menor para a empresa, já que não terá que 

arcar com FGTS, INSS. Neste Complexo, as empresas instaladas dentro do complexo fabricam 

equipamentos de segurança, como coturnos e botas de proteção, sirenes, alarmes, circuitos de 

segurança, além de uniforme e artigos militares. Dessa forma o preso acaba se tornando um 

consumidor indireto desses produtos, sendo viável o aumento do encarceramento para suprir a 

demanda pelo produto. 

Segundo o Subsecretário de Administração Penitenciária Murilo Andrade de Oliveira, 

a intenção é que só permanecem em Ribeirão das Neves presos que trabalhem ou estudem, e os 

que não aceitarem, possivelmente serão enviados para outros estabelecimentos. 

Na auditoria de 2012 realizada pelo INFOPEN nos Estabelecimentos prisionais de Santa 

Catarina, também foram levantados dados acerca da quantidade de agentes penitenciários. De 

acordo com a Resolução 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - 

CNPCP, o número mínimo de agente penitenciário é de 1 para cada 5 presos. Desta forma, 

considerando a quantidade de presos no sistema catarinense, o Estado deveria contar com 2.475 

agentes penitenciários, contudo, só possuíam 1.544 em 2012. A falta de agente penitenciário 

também influencia no encarceramento em massa, pois, o trabalho será maior para os agentes, é 

mais fácil ocorrer rebelião, o que acaba degradando ainda mais a condição do apenado, fazendo 

com que facilite o aliciamento de presos por facções criminosas, pois ele precisará se proteger 

na prisão de algum modo. Nos presídios de cogestão, somente foi encontrado déficit no ano de 

2014 de 3 agentes prisionais na Penitenciária do Complexo do Vale de Itajaí. 

Toda situação degradante em que o apenado é exposto, prejudica a sua ressocialização. 

O preso entra de uma forma e acaba se revoltando com o sistema. O CNPCP estabelece que o 

número de profissional de área da saúde suficiente seria de 1 profissional para 500 presos. 

Considerando que na auditoria de 2012, sem considerar os presídios no sistema de cogestão, 
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presos em regime aberto e semiaberto, foram contabilizados 12.256 presos. Dessa forma, 

deveriam haver pelo menos 25 profissionais de cada área, quais sejam, médico, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem, odontológico, auxiliar de consultório dentário, psicólogo, nutricionista 

e assistente social, o que totaliza 200 profissionais, entretanto, só havia 44. Somente a 

penitenciária de Joinville e o Complexo do Vale do Itajaí não apresentavam déficits de 

profissionais da saúde. 

No presídio Privatizado de MG, inicialmente, a assistência Jurídica era oferecida pela 

empresa GTA, o que se tornou uma grande crítica ao sistema, pois a quem se recorrer em casos 

de maus tratos? O 7º termo aditivo veio alterar e tentar corrigir este problema através de parceria 

realizada com a defensoria pública de Minas Gerais, assim ficou estabelecido que a assessoria 

Jurídica prestada pela empresa GTA terá como finalidade dar suporte aos defensores públicos 

e advogados particulares do apenado. Também ficou estabelecido que o tempo médio de serviço 

prestado para cada preso por profissional jurídico será de no mínimo 0,5h (meia hora) por 

bimestre e que nenhum sentenciado deve ficar mais do que 75 dias sem atendimento jurídico 

prestado por funcionário da GTA. 

O pior cenário dos estabelecimentos prisionais, não só no Estado de Santa Catarina, mas 

por todo o Brasil, são as instalações e infraestruturas precárias.  A auditoria realizada em 2014, 

constatou uma precariedade maior nos estabelecimentos de gestão públicas do que nos 

estabelecimentos no sistema de cogestão. Isso se deve porque os estabelecimentos de cogestão 

foram construídos posteriormente, dessa forma pode ser utilizado ferramentas novas que 

possibilitem maior segurança para o agente prisional e conforto para o apenado, além do fato 

de que o investimento público é maior nesses estabelecimentos, visto que o custo por preso é 

maior, dessa forma é possível ofertar maiores oportunidade de trabalho e locais para estudo. 

 A vista disso, não é possível afirmar que esses estabelecimentos são uma evolução 

histórica. Como comparar um estabelecimento que a anos vem sendo sucateado com um que 

acabou de construir, e que o investimento realizado é duas vezes maior. É fato que se investir 

mais num estabelecimento, ele terá mais possibilidades de melhora, do mesmo modo, se você 

for contratar uma hospedagem, quanto mais caro pagar, poderá conseguir um lugar melhor, 

desse modo, isto também acontece com os estabelecimentos prisionais, mas neste caso quem 

faz o investimento é o Estado, mas que paga somos nós. 

É certo que os estabelecimentos não cumprem com os seus objetivos, quais sejam, a 

função retributiva e preventiva, com a criação das parcerias público-privadas e do sistema de 

cogestão, está se criando um novo tipo de mercado para o empresário, mas com alto custo a 

população. Por isso é tão importante saber quanto custa o preso em cada estabelecimento, pois 

carolineteixeira
Realce



 
 

52 
 

dessa forma é possível avaliar se a reclusão é a melhor alternativa ou poderia ser substituída 

por penas alternativas, que são mais eficientes, considerando que os presídios se tornaram 

fábrica de criminosos, movidos pela falta de estrutura, superlotação e as graves violações aos 

direitos humanos. 

Uma das metas ao se implantar as penitenciárias privadas, era para resolver o problema 

da superlotação. Atualmente o que encontramos é apenas o aumento do custo pago pelo Estado. 

Dos estabelecimentos penais que são administrados através de cogestão, a capacidade máxima 

está superior ao suportado pelo estabelecimento. Nos estabelecimentos de Itajaí, de acordo com 

o CNJ60, o número de vagas era de 1160 no complexo do Vale do Itajaí e de 696 no Presídio 

Masculino, entretanto haviam 1362 e 1100 presos respectivamente. Assim, somente nesses dois 

estabelecimentos verifica-se um déficit de 625 pessoas. 

Em Joinville, na penitenciária industrial havia um déficit de 21 presos, enquanto que na 

Presídio Masculino de Lages que possui capacidade para receber 352 pessoas, haviam 490 

presos, em todos a capacidade mínima é ultrapassado, fazendo com que as empresas que 

administram esses lugares recebam ainda mais por preso, pois é estipulado no contrato que será 

pago uma indenização por cada preso que permaneça no local acima da capacidade. O único 

estabelecimento que não constavam mais preso do que a capacidade, dos estabelecimentos que 

são objetos desse trabalho de conclusão de curso, era no Complexo de Minas Gerais. No Estado 

de Santa Catarina, de acordo com os dados do CNJ referente a 2015, todos estavam acima de 

sua capacidade. 

É certo o aumento carcerário está em todo o Brasil e que no momento, não há nenhuma 

solução eficiente para suprir tal demanda. Há um aumento exponencial também em relação de 

pessoas encarceradas que aguardam uma sentença, em 2016 essas pessoas representavam 40% 

da população prisional, ou seja 292.450 e o déficit de vagas no Estado de Santa Catarina era de 

7.602 (sete mil, seiscentas e duas vagas), o déficit nacional era de 359.058 (trezentas e cinquenta 

e nove mil e cinquenta e oito vagas). 

 

Evolução da população prisional provisória entre 2000 e 2016 

                                                
60 Dados das inspeções nos Estabelecimentos Prisionais. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php> Acesso em 24.11.2018 
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Desse modo, é possível concluir que o Estado precisa investir em medidas que podem 

diminuir o encarceramento, e não investir em “soluções” que possam piorar ainda mais este 

problema de superpopulação. Uma das alternativas a longo prazo é investir em educação. Como 

já dito, o número de pessoas encarceradas que não completaram o ensino fundamental é de 

61%. Assim, percebe-se que quanto menos se investe em educação, mais será necessário 

investir em presídios. 

Em julho de 2018, o governo do estado decretou situação de emergência para o sistema 

prisional catarinense devido a superlotação nos presídios. Em 2013 e 2015 já havia decreto no 

mesmo sentido.  O decreto visa a criação de pelo menos 1.436 (um mil, quatrocentos e trinta e 

seis) novas vagas, a ideia é aumentar a capacidade de vagas de estabelecimentos já em 

utilização61. 

O Governador Pinho Moreira informou que 90% (noventa por cento) dos presídios estão 

interditados pela justiça, e o sistema recebe em média 9 presos por dia, então, além da criação 

de novas vagas, busca-se uma parceria com o judiciário catarinense para soltar presos de menor 

periculosidade. O decreto possui validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

O Secretário Leandro Lima, destacou a necessidade do uso de tornozeleiras eletrônicas. 

Atualmente o Estado possui 600 tornozeleiras em uso, contudo, segundo o secretário  

aproximadamente duas mil pessoas poderiam estar em casa usando tornozeleiras, devido à 

natureza de seus crimes que são considerados de menor potencial ofensivo.62 

                                                
61 Governador decreta situação de emergência no sistema prisional Catarinense. Disponivel em: 

<http://www.sjc.sc.gov.br/index.php/noticias/todas-as-noticias/8716-governador-decreta-situacao-de-
emergencia-no-sistema-prisional-catarinense>. Acesso em: 24.11.2018 
62 Ibidem 
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Um problema que ocorre nos presídios Catarinense é a ociosidade dos presos. Poucos 

têm acesso a trabalho e estudo. Segundo dados do INFOPEN 2016, em Santa Catarina, somente 

13% (treze por cento) da população prisional realizava alguma atividade educacional. Referente 

a trabalho, apenas 17% (dezessete por cento) realizavam algum tipo de trabalho, a média do 

Brasil para presos que possuem trabalho é de 15%. Das pessoas que trabalham, 87% (oitenta e 

sete por cento) delas exercem atividades internas no estabelecimento. Embora a LEP estabeleça 

que o preso deva receber pelo menos ¾ do salário mínimo vigente, 33% (trinta e três por cento) 

das pessoas que trabalham não recebem salários. 

Então, como ressocializar se não é investido em educação, em trabalho, deixando o 

apenado 24 horas do dia e por vários anos, ocioso, sem ter algo para pensar ou se empenhar. 

Como é possível realizar uma comparação entre o sistema de autogestão, com os sistemas de 

cogestão e privatização se nestes sistemas são investidos quase o dobro do valor do que é 

“investido” nos presídios públicos. 

Outro ponto que faz os presídios administrados por empresas públicas serem melhores 

é o fato de selecionar o tipo de preso que irão encaminhar para esses estabelecimentos. É muito 

mais fácil administrar um local onde as pessoas que ali habitam se comportem, ao invés de 

administrar um local que possuem presos vários tipos de periculosidade. Num primeiro 

momento, ao analisar os estabelecimentos privados, logo se conclui que esses são melhores, 

por sua infraestrutura, limpeza, aparência, mas ao analisar as informações pertinentes, verifica-

se que se trata apenas de uma falsa aparência do sistema.  

Inicialmente, muito se investe em marketing como se esta fosse realmente a única 

solução para a crise prisional em que se encontra o Brasil, mas, trata-se apenas de uma medida 

paliativa de curto tempo e de alto gasto, pois o que se percebe com esse estudo, é que esse tipo 

de modelo logo estará parecido com os presídios público ao que se refere a superlotação, sendo 

que, no momento atual, o melhor caminho seria buscar meios para implementar penas 

alternativas, que são consideradas mais eficiente para a ressocialização e para a humanidade do 

apenado, pois a cada dia que este passa recluso num estabelecimento precário, mais difícil é 

realizar a sua reinserção na sociedade. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Os estabelecimentos prisionais se modificaram desde a sua concepção, pois, 

inicialmente, eram considerados apenas local para que as pessoas aguardassem por suas 

condenações. Posteriormente, mudanças importantes ocorreram e o castigo corporal foi 

abolido. Desde então, a pena passou a ter como função a prevenção especial da forma como a 

conhecemos hoje em dia, mediante o ideário da ressocialização de pessoas condenadas por 

crimes. 

Entretanto, a pena não conseguiu cumprir sua função de prevenção especial e, 

consequentemente de ressocialização do apenado. Há diversas razões para o fracasso da 

ressocialização, dentre as quais podemos citar a insegurança nas prisões, a superpopulação 

carcerária e a falta de investimento público na infraestrutura dos estabelecimentos existentes. 

Ademais, ainda falta investimento para a construção de novas vagas em 

estabelecimentos prisionais. Para suprir o déficit de vagas, talvez seja necessário construir quase 

que a mesma quantidade de presídios já existentes. Entretanto, novas construções esbarram no 

argumento de ausência de recurso financeiro. Neste cenário, as privatizações passaram a ocupar 

uma agenda importante em diversos Estados da Federação para a solução de vários problemas 

do sistema prisional. 

A parceria entre segurança pública e investimento privado passou a ser relevante para 

economia de gasto aos cofres públicos; além, de possibilitar um ambiente mais digno ao 

apenado por meio do trabalho, do estudo e da infraestrutura. Ademais, a parceria entre o público 

e o privado era a senha para dar concretude à ressocialização do preso, para diminuir a 

reincidência e, consequentemente, reduzir o número de encarcerados. 

Neste sentido, este trabalho se preocupou em investigar a relação entre os contratos de 

privatização dos Estados de Santa Catarina e de Minas Gerais e o encarceramento em massa. 

Ao examinar as cláusulas contratuais de ambos os Estados da Federação, a pesquisa atestou que 

as políticas e práticas adotadas nos estabelecimentos prisionais investigados de ambos é reflexo 

direto do vício contemporâneo pelo encarceramento em massa. Essa constatação está 

fundamentada no fato de que a ocupação das vagas pelos presos condenados ou provisórios 

tornou-se indispensável para o cumprimento dos contratos celebrados pelos Estados Federados 

com o setor privado.  

Supostamente mais econômico para o Estado, os modelos examinados são caros, porque 

o preço é o dobro do valor pago para custear o preso em estabelecimentos públicos. Ademais, 

o custo fixo pago à empresa privada é, ainda, mais caro para o contribuinte quando o Estado 
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assume o compromisso pela segurança interna. Esse compromisso inclui despesas com energia, 

água, telefone e gás; além, dos salários das pessoas indicadas para exercerem cargos de direção 

e fiscal de segurança dos presídios. 

Ao examinar o modelo de cogestão no Estado de Santa Catarina, ficou clara a falta de 

levantamento de dados para realizar o valor contratual, visto que em 03 (três) deles, o 

contratante é o Estado de Santa Catarina e a contratada é empresa Montesinos. Cumpre ressaltar 

que, o objeto principal do contrato é o mesmo; mas, com uma discrepância nos valores. É certo, 

também, que estes estabelecimentos foram “criados” para não receberem presos além da sua 

capacidade; mas, conforme verificado por meio de dados, vários deles já estão acima da sua 

capacidade. A consequência é o ônus para o Estado e o aumento dos lucros das empresas 

privadas. 

No Complexo de Ribeirão das Neves ocorre o mesmo dilema. Divulgou-se que o modelo 

de concessão reduziria o custo para o Estado; mas, até o momento, verifica-se um custo duas 

vezes maior se comparado com os modelos de autogestão do Estado de Minas Gerais. Assim, 

quanto mais presos entrar no sistema prisional, maior será o lucro. Em que pese não existir 

cláusula contratual a esse respeito, verificou-se que nesses presídios, os presos enviados para lá 

são pré-selecionados.  

Significa dizer que, presos com alta periculosidade não são enviados para os presídios 

privatizados para não atrapalharem o projeto das empresas privadas, bem como para não 

diminuírem a sua lucratividade. Conforme pactuado, em caso de ocorrência de fuga ou rebelião, 

a empresa privada será punida financeiramente. Assim, são enviados para lá presos interessados 

em trabalhar e em estudar. Em que pese ainda não haver emprego para todos, é mais fácil 

disciplinar aqueles interessados em trabalhar e/ou em estudar do que aqueles voltados à 

ociosidade. 

Dos três instrumentos de administração prisional - autogestão, cogestão e concessão - 

examinados, conclui-se que as cláusulas previstas nos contratos privados implicitamente 

objetivam encarcerar cada vez mais, como é o caso encontrado no contrato de Minas Gerais, 

cujo prazo é de 30 (trinta) anos, ou dos contratos de Santa Catarina, que indenizará a empresa 

por cada preso excedente, fazendo que seja muito lucrativo para essas empresas a entrada de 

pessoas no sistema carcerário. 

Dos documentos investigados, observa-se que os contratantes e os contratados não estão 

pensando numa forma de diminuir o encarceramento. Pelo contrário, ao se comprometerem em 

manter 90% da capacidade do estabelecimento prisional ocupada, revela-se que durante a 

vigência do contrato será indispensável encarcerar mais pessoas para suprir a demanda. Enfim, 
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os contratos examinados, de Minas Gerais e de Santa Catarina, sugerem que a privatização de 

estabelecimentos penais mediante os modelos de cogestão e de concessão poderá incrementar 

o encarceramento ainda mais no Brasil.  

Com relação à pena de prisão, é preciso refletir sobre uma forma de diminuir a entrada 

de pessoas no sistema prisional. É certo, que nem todo tipo de condenação pode ser substituída 

por penas alternativas; entretanto, existem crimes sem violência e sem grave ameaça que podem 

receber tratamento diferenciado. Na era das novas tecnologias da informação e da comunicação, 

o uso de tornozeleiras eletrônicas se apresenta como uma das alternativas viáveis. 

É preciso repensar a gestão do sistema prisional brasileiro a fim de que os 

estabelecimentos deixem de ser “escolas do crime” para se transformarem em espaço, no qual 

o condenado ressocializado tenha a oportunidade de regressar ao convívio da sociedade e não 

ao presídio. 
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