
 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

PESQUISA EM PRISÃO 
(ANDHEP) 

 
 

São Paulo, 02 de outubro de 2015 

Faculdade de Direito - USP 

 

 

 

GT03: Direitos Humanos, Empresas e 
Prisão 

  



A transferência da execução penal ao privado no complexo penal público-
privado de Ribeirão das Neves/MG 

 
Carolina Brognaro1 

 
RESUMO: O complexo penal público-privado de Ribeirão das Neves é a primeira experiência 
de parceria público-privada prisional no Brasil. Tanto a construção quanto a gestão de tal 
complexo foram objetos do contrato de concessão firmado entre o estado de Minas Gerais e o 
consórcio privado Gestores Prisionais Associados. O presente artigo pretende discutir a divisão 
de responsabilidades entre o parceiro privado e o Estado, que resulta em uma transferência do 
direito de punir ao particular, além de gerar entraves na assunção de responsabilidade em 
questões internas. O consórcio privado assume a gestão do presídio em sua totalidade, 
havendo apenas um diretor público por unidade penal e um diretor público geral. A figura do 
diretor público é usada, nos discursos oficiais, como evidência da presença estatal em tal 
complexo. Entretanto, pelas suas atribuições, percebe-se que sua presença cotidiana no 
complexo penal serve mais para blindar o modelo prisional público-privado de críticas relativas 
à privatização de presídios do que para propiciar uma real atuação do Estado. Afinal, é 
impossível a uma única pessoa gerenciar todos os funcionários e presos, por si só. Assim, o 
diretor público estatal é dependente da equipe que atua internamente dentro do complexo 
penal, equipe que é privada. A equipe privada é a responsável por todos os atendimentos dos 
presos, sendo determinante para a concessão de direitos relativos à execução penal, desde 
trabalho, estudo, visitas, até a progressão de regime.  

PALAVRAS-CHAVE: Parceria público-privada; execução penal; prisão. 

 
1. Introdução 

 

O presente artigo é fruto da dissertação de mestrado intitulada “As duas faces 

da parceria público-privada prisional: uma análise do complexo penal público-privado 

de Ribeirão das Neves”, cujo objetivo foi analisar o complexo penal público-privado de 

Ribeirão das Neves/MG, no intuito de problematizar a política de privatização de 

presídios, com foco em duas questões centrais que envolvem tal política: interesses 

econômicos e transferência da execução penal ao particular. 

A escolha desse complexo penal se deu pelo fato de ser ele o primeiro presídio 

construído e gerido em PPP do Brasil e, por isso, marco desse novo modelo prisional 

que vem sendo instalado no país, a gestão prisional através de parceria público-

privada.  

Para a referida análise, foram realizadas uma visita técnica ao complexo penal 

público-privado e entrevistas com atores diversos ligados à PPP prisional: funcionários 

do consórcio privado gestor do complexo penal (assistentes sociais, psicóloga e 
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agente de monitoramento), o diretor geral privado do complexo penal e um defensor 

público atuante em tal presídio. Além disso, o edital de licitação e o contrato de 

concessão são importantes fontes da pesquisa, bem como notícias veiculadas sobre a 

PPP prisional de Ribeirão das Neves, entrevistas, relatórios oficiais e discursos dos 

representes do governo mineiro e do parceiro privado.  

 

2. Complexo penal público-privado de Ribeirão das Neves/MG 
 

Em 2013, a primeira penitenciária construída e gerida em parceria público-

privada do Brasil foi inaugurada em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Tal PPP é fruto 

do contrato assinado em 16 de junho de 2009 entre o governo de Minas Gerais e o 

consórcio vencedor da licitação realizada, GPA (Gestores Prisionais Associados), 

composto por cinco empresas. São elas: CCI – Construções S/A, Construtora Augusto 

Velloso S/A, Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços, N.F Motta Construções e 

Comércio e o Instituto Nacional de Administração Prisional (INAP).  

O prazo da vigência da concessão administrativa é de 27 anos, podendo ser 

prorrogado desde que respeitados os limites da legislação aplicável, e o valor 

estimado do contrato, com base em valores de 2008, é de R$ 2.111.476.080,00 (dois 

bilhões, cento e onze milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e oitenta reais). O 

valor da vaga dia disponibilizada e ocupada proposto pela concessionária e adjudicado 

na licitação foi de R$74,63 na data-base da proposta econômica. Na entrevista 

realizada em abril de 2015, o diretor geral do consórcio privado informa que o valor 

está em R$100,00 por dia por preso.  

O edital de licitação prevê a construção de 3.040 vagas, divididas em cinco 

unidades, que deveriam ter sido construídas em dois anos e meio após a assinatura 

do contrato de concessão. Entretanto, quando da inauguração, realizada em janeiro de 

2013, com grande atraso, apenas uma unidade estava pronta e, até o momento, 

apenas três unidades funcionam efetivamente, sendo duas unidades de regime 

fechado e uma unidade de regime semi-aberto, esta última inaugurada em junho de 

2014.  

A PPP instalada em Minas Gerais possui características bem semelhantes ao 

modelo terceirizador ou de co-gestão existente em prisões de outros estados do Brasil, 

como Ceará, Espírito Santo e Paraná, especialmente no que diz respeito às 

responsabilidades do Estado e do parceiro privado.  

 

3. Divisão de responsabilidade entre o Estado e o consórcio privado 
 



A divisão de responsabilidades entre o Estado e o parceiro privado demonstra 

que a gestão interna do complexo penal fica a cargo do consórcio privado, com pouca 

atuação do Estado nas tarefas cotidianas da prisão.  

Pela análise do contrato de concessão, na PPP prisional, o Poder Público é 

responsável pelas atividades de segurança armada nas muralhas e pela segurança 

externa à unidade, além da escolta dos presos em ambiente externo quando 

necessário. Os diretores públicos, presentes em cada unidade do complexo penal, têm 

exclusivamente, na previsão contratual, as responsabilidades de monitorar e 

supervisionar a gestão interna do presídio, além de aplicar eventuais sanções 

administrativas aos presos.  

Por sua vez, a concessionária deve realizar todos os serviços relacionados à 

obra, seguindo as diretrizes construtivas do contrato, e todos os serviços relacionados 

à operação e gestão do complexo penal. A prestação de serviços nas áreas jurídica, 

psicológica, médica, odontológica, psiquiátrica, assistencial, pedagógica, esportiva, 

social e religiosa, educação básica e média aos internos e treinamento profissional e 

cursos profissionalizantes é de responsabilidade integral da concessionária.  

Assim, a segurança externa e das barreiras físicas (muralhas, alambrados, 

etc.) é responsabilidade do Poder Público, enquanto a segurança interna é 

responsabilidade da concessionária, que a exercerá através dos agentes de 

monitoramento interno. Tais agentes de monitoramento interno podem utilizar tonfas, 

apesar de ser vedado o uso de armas de fogo. 

 O controle da entrada e saída de pessoas do complexo penal e todos os 

procedimentos daí decorrentes, inclusive a revista íntima vexatória, também são 

exercidos pela concessionária, conforme previsão contratual. Quando da realização da 

visita técnica ao complexo penal, a vistoria, tanto do carro quanto pessoal, foi 

realizada por funcionários do consórcio GPA.  

Os prontuários dos sentenciados são confeccionados e/ou atualizados pelos 

funcionários contratados da GPA, uma vez que neles constam as informações 

pessoais, jurídicas, sociais, escolares, relativas a trabalho, à saúde e informações 

disciplinares, todas elas de conhecimento do consórcio privado, tendo em vista que a 

gestão interna do complexo penal é de sua responsabilidade, fazendo com que o 

contato cotidiano com os presos seja realizado pelos funcionários privados, que, 

portanto, são aqueles que possuem as informações necessárias à feitura dos 

prontuários. Isso foi confirmado em todas as entrevistas realizadas.  

Há também previsão expressa no caderno de encargos da concessionária, 

atribuindo ao consórcio privado a responsabilidade do preparo das certidões de 

comportamento carcerário e demais documentos referentes à execução penal, que 



devem ser encaminhadas ao diretor público da unidade.  

 
A CONTRATADA deverá: 
(...) 
preparar atestados, certidões de comportamento carcerário e outros 
documentos referentes à execução penal direcionando-os, 
necessariamente, ao SUBDIRETOR PÚBLICO DE SEGURANÇA DA 
UNIDADE PENAL;  
(...) 
coletar e preparar os dados solicitados pelas demais seções 
assistenciais ou de segurança, bem como aqueles destinados à 
instrução de exames classificatórios ou procedimentos disciplinares; 
(...) 
assessorar e apoiar às reuniões do Conselho Disciplinar e da 
Comissão Técnica de Classificação (CTC) por meio do preciso e 
adequado fornecimento de informações; (MINAS GERAIS, 2009a) 
 

Assim, certidões de comportamento carcerário, atestados psicológicos, e 

demais documentos que embasam decisões judiciais, e influem diretamente na 

concessão de progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, entre 

outros direitos do preso no âmbito da execução da pena, também são de 

responsabilidade da concessionária, que, com isso, influencia diretamente na 

manutenção ou não da restrição da liberdade do preso.  

Tal previsão contratual é lógica, uma vez que as informações necessárias para 

a confecção de tais documentos estão nos prontuários dos presos, que são 

preenchidos e atualizados pelo consórcio privado. Afinal, os profissionais que 

acompanham os presos, em todas as áreas, todos os dias, são funcionários privados.  

Segundo o caderno de encargos, a concessionária deve efetuar: 

 
(...) a realização de exame criminológico, de investigação disciplinar e 
de perfil psicológico, elaborando boletins informativos, sempre que 
requisitados pela CTC e/ou pelo DIRETOR PÚBLICO DO 
COMPLEXO PENAL; 
(...) 
a promoção de levantamentos para instruir a realização de exames 
criminológicos, de investigações para o CONDISC (inclusive no que 
se refere a endereços de familiares) bem como de solicitações de 
escopo judicial; (MINAS GERAIS, 2009a) 
 

A Comissão Técnica Classificatória (CTC) define a aptidão ou inaptidão dos 

presos para o trabalho e o estudo, enquanto o Conselho Disciplinar (Condisc) julga as 

faltas disciplinares cometidas pelos presos dentro do complexo penal.  

A CTC ocorre semanalmente, participando dela profissionais de todas as áreas 

(saúde, jurídico, educação, trabalho, segurança), todos eles contratados pelo 

consórcio GPA, além do diretor público estatal, que é o presidente da CTC. 

O Conselho Disciplinar é também composto, em grande parte, por funcionários 

privados: um assistente social, um agente de monitoramento e um advogado. Além 



disso, há também o diretor público e um agente penitenciário estatal.  

A decisão, tanto da Comissão Técnica Classificatória quanto do Conselho 

Disciplinar, se dá por voto, como informado nas entrevistas. Apenas em caso de 

empate é que o diretor público tem a palavra final.  

Assim, tem-se uma efetiva participação dos funcionários privados na Comissão 

Técnica Classificatória e no Conselho Disciplinar, o que resulta em uma influência 

direta e determinante do consórcio privado na seleção dos presos que trabalham e 

estudam, e nas punições disciplinares aplicadas aos presos. 

Apesar de não ser o foco do presente artigo, importante mencionar que o 

número de presos que trabalham e estudam repercute diretamente no valor repassado 

à concessionária pelo Estado, uma vez que quanto mais presos trabalham e/ou 

estudam, maior o valor que o consórcio privado recebe. E, para o cálculo dessa 

remuneração, considera-se como número total de presos apenas os presos aptos ao 

trabalho/estudo, excluindo-se os inaptos de tal cômputo. Assim, se do total de 100 

presos, apenas 50 são considerados aptos, o consórcio recebe 100% do valor relativo 

ao indicador de desempenho trabalho/estudo se 50 presos trabalham/estudam. Dessa 

forma, o consórcio privado, ao influir diretamente na classificação dos presos entre 

aptos e inaptos ao trabalho/estudo influi também diretamente em sua própria 

remuneração. 

Em relação à definição das faltas cometidas pelos presos e às punições 

disciplinares aplicadas a eles, há também um grande poder nas mãos do parceiro 

privado, uma vez que ele é responsável tanto por informar o cometimento das 

infrações disciplinares quanto por julgar a existência e a gravidade de tais faltas ao 

participarem do Conselho Disciplinar.  

Necessário dizer que a definição das faltas disciplinares repercute tanto 

administrativamente quanto judicialmente, uma vez que o relato e a decisão do 

Conselho Disciplinar e da Comissão Técnica Classificatória são encaminhados ao 

Juízo da Execução Penal, servindo de base ou, ao menos, de indício para a prolação 

de decisões judiciais, como, por exemplo, aquela relativa à regressão de regime de 

cumprimento de pena. Eis a fala de uma das entrevistadas:  

 
“Sim, a própria juíza solicita, às vezes, o laudo da CTC diante de uma 
sentença que ela for dar, de uma concessão de um benefício, de uma 
condicional, de uma progressão. Então em determinados casos sim. 
Já foi tão bem construído, tão bem amarrado, que a juíza se baseia 
muito na CTC. Então cada área tem uma cópia da CTC. A juíza hoje 
faz uma leitura para determinar na condenação ou na concessão de 
benefício para o preso. Além da importância interna da unidade 
prisional quanto ao trabalho e estudo, ela tem uma importância 
jurídica também.” (ASSISTENTE SOCIAL 2, 2015) 
 



Apesar desse cenário, o discurso oficial do governo mineiro nega haver 

privatização, à semelhança do que ocorre com os discursos oficiais relativos aos 

presídios ditos terceirizados, apoiando-se, especialmente, na figura do diretor público, 

que permanece internamente dentro de cada unidade do complexo penal.  

O governo de Minas Gerais alega que a PPP não gera uma privatização, mas 

sim uma parceria entre o governo e a empresa privada, uma vez que o Estado 

continua presente na gerência da prisão. Quando da assinatura do contrato, o 

governador de Minas Gerais, Aécio Neves assim afirmou: 

 
“O poder público mantém as suas responsabilidades constitucionais, 
no que diz respeito à segurança externa e a própria direção de 
segurança interna do presídio. Agregamos uma empresa privada que 
vai auxiliar o estado, obviamente, na garantia da segurança para a 
sociedade e para os próprios presos. O que estamos contratando não 
são vagas apenas no sistema prisional, que eventualmente poderia 
levar à impressão de que haveria privatização desse setor. Ao 
contrário, estamos contratando resultados.” (MINAS GERAIS, 
[2014?]a) 
 

O secretário de Estado de Defesa Social à época, Maurício de Oliveira Campos 

Júnior, discursou no mesmo sentido: 

 
Não cobraremos do parceiro processos de gestão, cobramos dele 
resultados da gestão. Queremos presos trabalhando, presos 
estudando, queremos uma gestão que permita uma excelência no 
processo de humanização e o estado permanece junto, com um 
diretor público que está presente e com toda gestão que envolve a 
disciplina interna e a segurança externa. (MINAS GERAIS, [2014?]a) 
 

No caderno de encargos da concessionária, há a previsão das atribuições do 

diretor público estatal, que inclui a promoção da execução penal dos sentenciados, a 

aplicação de sanções e penalidades definidas no Conselho Disciplinar, autorização 

para trabalho, para emissão de carteiras de visitas, fiscalização das atividades da 

contratada, entre diversas outras. No complexo penal, há um diretor público geral e um 

diretor público em cada unidade penal. Vale lembrar que cada unidade penal possui 

mais de 600 presos e dezenas de funcionários. É evidente que uma única pessoa não 

conseguirá acompanhar a execução de pena de cada preso, e a atuação de cada 

funcionário.  

Para exercer suas funções, o diretor público necessita dos relatos e 

documentos produzidos pelo consórcio privado, que, com isso, é quem tem o real 

controle da execução penal. Apesar de os atestados carcerários e demais documentos 

oficiais serem assinados pelo diretor público estatal, são os funcionários privados que 

os confeccionam, baseados no dia a dia de seu trabalho, que não é acompanhado 

lado a lado pelo Estado.  



Podemos dizer assim que, pela divisão das responsabilidades acima elencada, 

a presença do Estado na gestão interna da PPP prisional e, especialmente, nas 

atividades relacionadas à segurança e acompanhamento diário dos presos é mínima, 

reduzindo-se à presença de um diretor público em cada unidade prisional do 

complexo, além de um diretor geral. 

Pela previsão contratual, a concessionária pode e deve realizar a segurança 

interna da unidade prisional. Assim, pelo fato da segurança interna ser realizada 

exclusivamente pela concessionária, através dos agentes de monitoramento, as 

questões disciplinares são monitoradas e denunciadas majoritariamente por eles 

também, o que resulta em grande influência relativa à punição dos presos por faltas 

cometidas como dissemos, além de atribuir ao consórcio privado grande poder de 

controle sobre os presos, inclusive em relação à sua integridade física e psíquica. 

Apesar da existência de câmeras, existem locais não monitorados em sua inteireza, 

como as entrevistas realizadas relatam, além do fato das câmeras registrarem 

imagens, mas não sons, podendo acontecer ofensas verbais e ameaças dos agentes 

de monitoramento não detectadas, ou ofensas perpetradas por presos registradas em 

ocorrência, mas nunca cometidas. 

A revista em celas também acontece cotidianamente e é realizada pelo 

consórcio privado, sendo prevista no caderno de encargos da concessionária, e 

realmente efetivada conforme relatos das entrevistas, em especial do agente de 

monitoramento entrevistado, que informa que são os monitores que fazem o bate-cela. 

Quando encontram algum produto ilegal durante o bate-cela, são os próprios 

monitores que conversam com os presos e que registram a ocorrência, exercendo um 

poder de investigação e de intimidação, uma vez que devem descobrir o responsável 

pela quebra da disciplina.  

 
Monitor: “É uma responsabilidade. Caso a gente ache alguma coisa, 
a gente já fala “aqui ó preso, você vai ter que me falar de quem que 
é”. Aí como os presos tem essas coisas de “ah eu não trabalho com 
(...) eu não sou X-9,” aí eles lutam “ah não quero ficar aqui não quero 
ficar de conferente não,” aí a gente tem que selecionar um, ‘ah mas 
cê não quer mas cê vai ter que ficar’ ” 
Carolina: Aí vocês mesmo escolhem? 
Monitor: “Aí a gente mesmo escolhe e se eles não elegem um, a 
gente mesmo, a gente pega um e elege.” 
(...) 
Monitor: “Quando é... vamos supor que foi uma coisa, uma coisa leve, 
um risco na parede, uma pichação. Aí a gente só faz o comunicado à 
cela, só tira fotos na parede e comunica. Vamos supor que seja uma 
coisa mais grave, vamos supor que a gente achou um celular na 
vivência. (...) Igual já aconteceu, anteriormente achamos o celular, aí 
a gente pega a cela toda e fala assim “ó cês tem dois minutos para 
me falar quem achou, para falar de quem que é isso aqui, se não 
achar vai todo mundo para o latão”, é bem direto, o papo é reto, ou 



aparece um ou todo mundo vai pagar; Aí nós, a gente sai, dá uma 
volta e deixa eles discutindo, aí é lá conversando entre eles lá, aí 
quando a gente volta ou eles falam ou algum/ou alguém assume o 
objeto ou, se ninguém assume, vai todo mundo para o castigo.” 
Carolina: Aí vai a cela toda? 
Monitor: “A cela inteira e nesse caso é falta grave.” 
(...) 
Carolina: E quem conversa com eles? São vocês mesmo? 
Monitor: “Nós mesmos” 
Carolina: E o Estado junto ou não? 
Monitor: “Não, o Estado não.” 
Carolina: São vocês mesmo que fazem essa parte? 
Monitor: “O Estado ele só, ele só vem na unidade, só entra na 
unidade, tipo assim na área interna, só para fazer alguma 
manutenção, só nesse caso ou pra contribuir para algum 
procedimento mais de alto risco.” 
Carolina: Entendi 
Monitor: “Mas fora isso ele não entra.” (MONITOR, 2015) 
 

Vemos claramente que a manutenção da disciplina interna e todos os 

procedimentos e poderes necessários para tanto são exercidos por funcionários do 

consórcio privado. 

Além disso, o contrato de concessão da PPP prisional desrespeita frontalmente 

as atribuições da Defensoria Pública, órgão estatal, uma vez que a equipe jurídica do 

consórcio privado, pela previsão contratual, deveria exercer diversas das funções 

próprias da Defensoria Pública, como a defesa dos presos judicialmente. Entretanto, 

conforme relato do defensor público entrevistado, foi realizado um acordo entre o 

governo mineiro, o consórcio privado GPA e a Defensoria Pública de Minas Gerais, 

nos autos de uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público mineiro, para 

que houvesse uma limitação da atuação da equipe jurídica privada, vedando uma 

atuação judicial desses profissionais, que passaram a ter a atribuição de atendimento 

dos presos internamente para prestar informações e esclarecimentos, além de 

acompanhamento do tempo de pena.  

Essa limitação e o posterior acordo só ocorreram devido à atuação da 

Defensoria Pública e do Ministério Público, e não por iniciativa do governo mineiro. 

Pelo projeto da PPP prisional, haveria, portanto, privatização até mesmo do 

acompanhamento jurídico do preso, que seria realizado pelo consórcio privado, 

responsável pela gestão do complexo penal. Assim, a empresa privada que lucra com 

a estadia do preso em seu recinto, seria a responsável também por solicitar ao Poder 

Judiciário todos os direitos dos presos relativos à execução penal.    

Por essa análise, percebemos que a execução penal, no modelo da PPP 

prisional, é transferida ao particular, que se torna responsável por todas as suas 

etapas, inclusive as atividades-fim. Em outras palavras, ocorre efetiva privatização.  

Na privatização, as atividades exercidas pelo Estado são transferidas ao 



particular. No caso analisado, a execução penal, atividade que deve ser exercida pelo 

Estado, é transferida ao particular através da parceria público-privada. O fato de haver 

um diretor público em cada unidade penal não se mostra suficiente para elidir essa 

transferência da execução penal. Assim, apesar dos discursos oficiais dos 

representantes do governo de Minas Gerais, na prática, o que se tem é uma 

privatização, que se legitima formalmente pela figura legal da parceria público-privada. 

 

4. Transferência da execução penal ao privado 
 

Nesse cenário, uma importante discussão é a (im)possibilidade do Estado 

transferir o direito de punir, em uma de suas fases, ao particular. Afinal, a execução da 

pena é uma das etapas do exercício do direito de punir estatal. 

Pelo contratualismo, em termos gerais, o Estado se faz necessário para 

impedir a guerra permanente entre as pessoas, ainda que autores contratualistas, 

como Hobbes, Locke e Rousseau, divirjam sobre os motivos que levariam a tal guerra. 

Assim, é realizado um pacto social (ou contrato social), que transfere o uso da força ao 

Estado, para que ele garanta os direitos de todos, sendo o único legitimado a utilizar a 

força física para a preservação de tais direitos.  

Dessa maneira, em teoria, o contrato social, para ser legítimo, deveria garantir 

a igualdade de todos, ao preservar os direitos de cada um, possibilitando uma 

convivência harmônica. Entretanto, a sociedade em que vivemos, longe de ser 

harmônica, é conflituosa. Há uma violência estrutural, uma vez que os direitos de 

muitos não se encontram resguardados pelo Estado. Não podemos falar de um Estado 

“sem paixões nem interesses”, posto que ele é conduzido, de fato, pelo interesse dos 

dominantes. Aliás, não é isso que nos revela a origem do Estado? Foram grupos 

vencedores militarmente que fundaram o Estado, que é fruto, portanto, da dominação 

de alguns sobre outros.  

Entretanto, ainda que o conflito social seja a tônica da sociedade, refletido 

inclusive na seletividade do sistema penal, ao falarmos da transferência da execução 

penal ao privado, necessário discutirmos a (im)possibilidade de tal transferência com 

foco na sociedade almejada, na qual haja igualdade formal e material entre as 

pessoas, e no Estado Democrático de Direito, que deve ser buscado, ainda que 

inexistente na prática. 

Assim, optamos, nesse momento, por uma análise da (im)possibilidade da 

transferência do direito de punir ao particular, considerando-se ser aceita, em especial 

jurídica e legalmente, a existência do monopólio do uso legítimo da força pelo Estado, 

sem adentrar nas discussões da teoria política. 



Dito isso, podemos afirmar que o Estado não pode transferir atos de império, 

que implicam em uso da força, ao particular, sob o risco de se criar uma organização 

estatal dentro do próprio Estado, uma vez ser o único ente legitimado a utilizar-se da 

violência.  

Nos dizeres de Cordeiro: 

 
Enfim, delegar à iniciativa privada o poder de manter o homem preso 
sob sua guarda é algo de difícil aceitação, pois o poder exercido por 
um indivíduo contra o próprio indivíduo se trata de um poder ilegítimo. 
Não possui o Estado qualquer legitimidade para transferir a um 
particular o poder de coação que lhe foi conferido. (CORDEIRO, 
2006, p. 76) 
 

No mesmo sentido, temos a teoria weberiana, segundo a qual a formação do 

Estado moderno vincula-se à nítida separação entre público e privado, resultando em 

uma ampliação do público, que expropria os meios privados da violência, do poder e 

da dominação. Dessa maneira, o uso do aparato repressivo é o meio de manutenção 

do poder do Estado.  

Aliás, a própria Lei 11.079/04, que regulamenta a parceria público-privada, 

prevê expressamente a indelegabilidade do poder de polícia: 

 
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas 
as seguintes diretrizes: 
(...) 
III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 
exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do 
Estado; (BRASIL, 2004) 
 

 No direito administrativo, a execução penal é tida como um serviço público 

essencial e, portanto, indelegável, por exigir, ou poder exigir, o uso da força em 

relação aos administrados, devendo ser exercido, portanto, apenas pelo Estado.  

Ainda que se afirme que, na parceria público-privada prisional, o Estado se faz 

presente, pela análise da realidade fática da PPP prisional e do contrato de 

concessão, demonstramos que a presença do Estado é mínima. Equipes estatais 

como o Grupo de Intervenção Estratégica (GIR) entram apenas em situações 

específicas, sendo que a manutenção da disciplina interna é feita pelo parceiro 

privado. Na entrevista com o monitor, ele relata que foi necessária uma reunião com 

os agentes de monitoramento para diminuir o uso da tonfa, que estava sendo utilizada 

de maneira excessiva. Assim, abusos físicos e também psicológicos ocorrem na PPP 

prisional, havendo violência de um particular contra outro particular, em um ambiente 

isolado como o prisional, de difícil fiscalização. 

Importante salientar que a PPP prisional de Ribeirão das Neves, por ser a 

primeira penitenciária formatada em parceria público-privada no Brasil, tem sido 



acompanhada de perto por órgãos estatais como Ministério Público e Defensoria 

Pública, além da própria mídia, que promoveu reportagens e programas sobre tal 

penitenciária. E, ainda assim, diversos problemas podem ser encontrados na gestão 

privada de tal complexo penal. Se tal modelo se espalhar e tornar-se comum, o 

controle será menor e mais esporádico, permitindo ainda mais abusos por parte do 

privado.   

Outra importante questão relativa à divisão de responsabilidades e tarefas 

entre público e privado, mencionada nas entrevistas, diz respeito à assunção de 

responsabilidade dentro do complexo penal. Por mais que o contrato de concessão 

seja extenso, e que haja previsão de objetivos e metas a serem cumpridos pelo 

parceiro privado nas diferentes áreas da atuação prisional, existem lacunas e falhas. 

Tais lacunas e falhas precisam ser sanadas no decorrer da gestão do complexo penal 

e isso acaba acarretando longas discussões, que resultam em atrasos no 

cumprimento dos objetivos ou simplesmente no não cumprimento de alguns desses 

objetivos. 

 O próprio Hamilton Mitre, diretor geral do consórcio privado, admite que 

existem lacunas, relatando que quando isso acontece, o consórcio privado e o Estado 

se reúnem para decidir de quem é a responsabilidade. O defensor público entrevistado 

alega que um dos maiores problemas da PPP prisional a seu ver é a assunção de 

responsabilidade pelo privado ou pelo público, que geram discussões infindáveis. Dá 

como exemplo a compra do body scan, que apesar de prometida, ainda não estava 

efetivada.  

 
“Eu acho que é um problema, um dos maiores problemas realmente, 
eu posso dizer assim, da parceria público-privada, é essa dificuldade 
de assunção de responsabilidades. Que lá tanto o privado, o público, 
até vamos dizer, o que é responsabilidade de um ou do outro, a gente 
cai numa discussão que é quase infindável”.  
(...) 
“Essa questão da revista vexatória, ela é constante lá na unidade 
prisional, justamente porque desde o início da implementação foi uma 
cobrança que a gente fez pesado, e acredito que o Ministério Público 
tenha feito também, no sentido de instalação de né, de equipamentos 
eletrônicos para fins desse monitoramento com um constrangimento 
menor. E isso foi uma discussão eterna entre o parceiro privado e o 
estado, de quem seria o responsável pela contratação desses 
equipamentos.” (DEFENSOR PÚBLICO, 2015) 
  

 E em outras falas dos entrevistados, essa falta de definição entre público e 

privado se faz presente. A psicóloga entrevistada, por exemplo, relata a dificuldade 

que tinha para reportar algum problema ao diretor, não sabendo se ia ao privado ou ao 

público, além de haver alta rotatividade dos diretores públicos: “Lá é assim. Você fica 

doidinha. Numa hora é com um que você tem que falar, na outra hora é com outro. É 



muito chefe mandando. Ou seja, a gente ficava meio desorientado.”  

 Assim, além da transferência da execução penal ao particular, a divisão de 

responsabilidades entre público e privado traz um problema adicional aos problemas já 

existentes em qualquer gestão prisional: identificar o responsável pela execução de 

determinada tarefa, gerando, com isso, entraves diversos para o bom funcionamento 

do complexo penal.  

 

5. Considerações finais 
 

 A PPP prisional de Ribeirão das Neves surge em um momento no qual a 

política de privatização de presídios vem sendo colocada como a solução para o caos 

do sistema carcerário no Brasil. A adoção da política neoliberal no Brasil a partir da 

década de 1990 resultou, como em outros países, em uma hipertrofia do Estado penal 

e no consequente aumento massivo do encarceramento. 

O aumento exponencial do número de presos nas últimas décadas trouxe 

como efeito, por óbvio, condições ainda mais degradantes de encarceramento, com 

penitenciárias superlotadas, insalubres e violentas, além de exigir maior investimento 

de recurso público, tendo em vista que temos hoje, no Brasil, aproximadamente 600 

mil presos. 

A partir disso, o discurso da redução economicista da crise do sistema 

penitenciário, para utilizarmos a adequada expressão de Minhoto (2000), tem ganhado 

espaço no atual cenário brasileiro e foi utilizado pelo governo mineiro para justificar o 

contrato de concessão da PPP prisional. 

 O discurso da redução economicista da crise do sistema penitenciário consiste 

em um diagnóstico comum da crise das prisões em diversos países ocidentais: 

superpopulação e custos crescentes, o que resulta na necessidade da geração de 

mais vagas prisionais que, por sua vez, demanda maiores gastos, impossíveis de 

serem suportados pelo orçamento dos estados. 

O encarceramento massivo passa a ser tratado como uma questão meramente 

econômica, buscando-se, com isso, uma solução meramente econômica para tal crise, 

qual seja, recursos financeiros para o aumento do número de vagas prisionais e para a 

melhoria das condições de encarceramento. O parceiro privado aparece, nesse 

discurso, como a melhor, ou quase única, possibilidade de mudança, por possuir o 

capital necessário à construção de prisões e por ainda ser mais eficiente do que o 

público na gestão, outro forte mito existente nesse mesmo discurso.  

 A prisão como mecanismo de controle social, a seletividade do sistema penal e 

prisional, a política de encarceramento em massa e a impossibilidade de se construir 



vagas prisionais no mesmo ritmo de encarceramento não são colocados em debate. 

Um problema complexo, que envolve escolhas políticas, desde o momento de se 

definir o que configura crime até o momento de previsão e aplicação de penas, 

passando pela perseguição e execução penais, é reduzido a um problema econômico, 

qual seja, a carência de recursos para vagas prisionais decentes. A solução está dada 

pelo discurso oficial e envolve, necessariamente, a participação do privado na gestão 

das prisões brasileiras. 

 A contextualização do momento no qual foi formatado e executado o projeto da 

PPP prisional de Ribeirão das Neves, feita acima, é importante para podermos 

problematizar as consequências da adoção de tal modelo de gestão prisional, 

especificamente em relação à transferência da execução penal ao privado, objeto de 

análise deste artigo. 

 A política de privatização de presídios, ao transferir a gestão interna do presídio 

para o privado, pode resultar em uma normalização do poder de punir nas mãos de 

alguns poucos particulares, com o declarado objetivo de proteção da sociedade 

harmônica ameaçada, mas com os camuflados objetivos de lucro e de manutenção da 

ordem social desigual existente.  

Com a privatização de presídios, o privado passa a gerir a população presa e a 

influir, ainda mais diretamente, nas políticas punitivas, tanto em sua elaboração, 

quanto na aplicação diária de tais políticas, seja internamente dentro do presídio, seja 

em suas relações cotidianas com o Poder Judiciário e outros órgãos/entes estatais.  

A influência das relações pessoais nas políticas públicas consolida-se, com o 

privado penetrando ainda mais concretamente o âmbito público, sendo atuante na 

elaboração e na aplicação de leis, para garantir seu objetivo principal, qual seja, o 

lucro. No caso das prisões, lucro obtido através da restrição da liberdade de seres 

humanos.  

A política de privatização de presídios traz, portanto, a possibilidade de uma 

abertura da transferência da soberania para empresas privadas, que poderão decidir 

sobre a restrição de liberdade das pessoas que, junto da decisão sobre a morte, é o 

maior poder que alguém pode ter. Algo que ainda precisa ser disfarçado e rodeado de 

justificativas, a soberania nas mãos de poucos, se tornará comum e, com isso, mais 

sólido, pois, ao se transferir a execução penal, transfere-se também a soberania ao 

particular. 

E, a partir do momento em que se criam mecanismos para escamotear a 

transferência de tal poder, como a parceria público-privada, abre-se uma primeira 

brecha, legal, para que ocorra essa efetiva transferência. E se hoje a soberania nas 

mãos do particular é excepcional, o que não arriscamos afirmar, em pouco tempo 



pode se tornar regra consolidada.  

 O Estado, aquele teórico, guardião do bem comum e de todos os seus 

cidadãos, ficará ainda mais fragilizado. Ao compactuar com a política de privatização 

de presídios, o Estado fortalecerá, ainda mais, o poder político e econômico que já se 

encontra nas mãos do privado, que passará a exercer também o poder de punir, 

controlando diretamente a vida de milhares de pessoas, em breve milhões, além de se 

tornar um ator central da política penitenciária e penal, tudo isso de maneira 

legalmente estabelecida.  

 No Brasil, historicamente marcado por práticas autoritárias e violentas de 

controle social, legalizar o uso da violência privada, o que ocorre com a transferência 

da execução penal ao particular, pode ser ainda mais perigoso. Afinal, as relações de 

dominação pessoal e de favores ainda prevalecem na estrutura social brasileira, 

inclusive no âmbito público, fazendo com que, muitas vezes, regras impessoais de 

direito cedam lugar a regras de autoridade. Com a privatização, tal característica 

perpetua-se com ainda mais facilidade. Concordamos com Minhoto, quando ele afirma 

que as prisões privadas no Brasil atraem também pela sua  

 
(...) funcionalidade a um continuum de práticas formais e informais 
explicitamente autoritárias de gestão do problema da violência, do 
crime e da punição, que parecem demandar soluções privadas como 
extensão e reprodução de um processo histórico preexistente, 
estruturalmente marcado pela acomodação tensa, precária e 
complementar entre um “Estado da Violência” e o Estado de Direito. 
(Minhoto, 2000, p. 192) 

 

Assim, com as prisões privadas, podemos afirmar que as possibilidades de 

resistência ao sistema penal excludente e violento ficam ainda mais rarefeitas, por ser 

essa uma política capaz de legitimar o poder de punir nas mãos dos dominantes, 

fazendo com que qualquer defesa dos interesses minoritários, através de regras 

democráticas, se torne ainda mais árdua. É preciso agir, antes que a privatização de 

presídios torne-se regra no sistema prisional brasileiro.  
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