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EPÍGRAFE

O mundo moderno coloca o Direito diante
da necessidade de restabelecer a segurança e
a paz, sem arranhar a justiça, sem violar os
direitos fundamentais da humanidade.
Poderíamos viver bem melhon se
soubéssemos realizar a conciliação dos
valores do individuo e da sociedade, no
sentido de evitar que a pobreza e a miséria
tomem ilusóna a igualdade perante a lei. A
conciliação de todos os valores do individuo e
da sociedade, e de todos os fatores
instrumentais e finalísticos, é problema de
composição de forças que a mecânica não o
pode resolver, mas o Direito sim, mercê da
organização social e da disciplina jurídica. Fora
dessa regulamentação da vida em sociedade,
que é o Direito, não há segurança nem justiça.

Edmundo Oliveira
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RESUMO

O objetivo deste trabalho, “(Não à) privatização e (sim ã)
terceirização de presídios” é o de demonstrar as razões para a
não aceitação de propostas que, em nosso país, disseminam
se para a solução de grave problema relativo ao sistema
prisional, ora sobre a privatização, ora sobre a terceirização dos
presidios. Em relação, especificamente, ao tema proposto,
alguns aspectos têm que ser estudados, antes de se adotar
rapidamente uma proposta que, pelos outros, sempre vem
acompanhada de um engodo neoliberal que, ainda para os
outros, pretende-se justificador da adoção de política avessa
àquela consagrada pela lei brasileira. Por essa razão, far-se-á
uma exposição introdutóna concemente à pena e suas
finalidades, a execução da pena e os pnncípios que devem
norteá-la (e, portanto, devem orientar a problemática da
privatização), além da visão constitucional que a ela é dada.
Adiante, analisar-se-á o direito subjetivo de punir do Estado e,
indiretamente, sua relação com a temática e, outrossim, a
situação do sistema carcerário no Brasil, para, após, adentrar
propriamente a questão da privatização e/ou terceirização das
penitenciárias. Com isso, demonstrar-se-á a não credibilidade
de proposta visando à privatização, no seu modelo integral, em
termos de solução eficiente para a crise pnsional.
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iNTRoDuçÃo

“A situação do sistema prisional brasileiro é calamitosa”
Ministro Márcio Thomaz Bastos 1

O aludido comentário foi tema de matéria do Jomal GAZETA DO POVO, de

terça-feira, 9 de setembro de 2003, p. 3, em que se observa manifestação do atual

Ministro da Justiça - Márcio Thomaz Bastos -, no sentido da desordem do sistema

prisional brasileiro, ao se reportar ao Presídio Federal de Segurança Máxima que
será construído em Cascavel.

O referido comentário demonstra fato notório, já de muito tempo,
especialmente no Brasil, que é a falência do sistema penitenciário. Partindo-se da

análise de tal crise, surgiu a proposta estudada nesta monografia, que é relativa

(não à) privatização e (sim à) terceirização dos presídios.

Convém ressaltar a relevância do tema, dada a disseminação de discurso

sobre ele, calcados na economicidade, e na necessidade do processo de
desestatização crescente, pura e simplesmente. É a crise da noção de Estado,

que ganha relevo e atualidade quando se trata da questão penitenciária. Prova

disso é que sistemas prisionais vêm sendo objeto de exposição pelos meios de

comunicação, quando se demonstra sua ineficiência e insuficiência quantitativa e

qualitativa no cumprimento de suas finalidades legais.

É certa a inafastabilidade do Estado, em relação a diversos âmbitos da
sociedade, fundamentalmente o econômico. Representa o reconhecimento da

falência de um Estado Social Democrático, que nem chegou a ser efetivado no

1 “O anúncio da penitenciária federal no Paraná vem em um momento crítico para o sistema
prisional brasileiro. Ontem, o ministro Márcio Thomaz Bastos classificou como calamitosa a
situação do sistema e disse que as falhas no modelo são herança de décadas, decorrentes do
descaso e do descumprimento das leis. (...) o ministro defendeu a reformulação de toda a estrutura
(...) alertou que uma das causas da falência do sistema penitenciário é a superlotação, problema
que, no seu entendimento, pode ser resolvido com aplicação de penas alternativas...”



Brasil. Todavia, não se pode perder de vista que alguns campos não
dispensam a presença estatal, sendo exemplo o sistema penitenciário.

Um discurso neoliberal de economicidade pode levar a questão da
privatização à condição de panacéia dos males prisionais, mas não foge do
reconhecimento da falência estatal, da não capacidade do Estado para administrar

a crise e proporcionar soluções efetivas, que não atropelem o que, a muito custo,

conseguiu a humanidade conquistar. São os direitos humanos, fundamentais, o

livre arbítrio, a dignidade da pessoa humana e outros.

Por essa razão é que o presente trabalho visa a análise das possibilidades

concretas, ou não, da instalação da privatização, ou só da terceirização dos

presídios no Brasil, questionando sua efetividade como medida de solução para o

colapso prisional brasileiro.

Para tanto, o caminho seguido é o do estudo da pena e suas implicações

na execução penal e no tratamento que deve ser dispensado ao condenado, após,

uma análise do poder punitivo do Estado e suas implicações na execução penal.

Adiante, a realização de uma apreciação do sistema prisional brasileiro, para, por

fim, adentrar as questões da privatização e terceirização de presídios, a
experiência de outros países, o experimento paranaense e, enfim, quais as
modalidades passíveis de utilização no Brasil.



CAPÍTULO 1 APONTAMENTOS SOBRE A PENA

Sendo o Direito Penal um complexo sancionador e complementar a outras

normas jurídicas, não se quer com isso dizer que ele se restringe a formular
sanções, pois que também estabelece regras de conduta humana, é formado por

preceitos, além das referidas sanções. Essa ciência se ocupa do estudo do crime,

da pena e do delinqüente, mas, neste capítulo, serão tecidos, prioritariamente,

comentários acerca da pena.

1.1) Natureza, fundamento e fins da pena

Ao se falar em pena, quer-se significar a “perda de bens jurídicos imposta

pelo Órgão da justiça a quem comete crime. Trata-se de sanção característica do

direito penal, em sua essência retributiva”.2 Regem a pena, essencialmente, os

princípios da legalidade e da personalidade, que serão analisados mais adiante.

Partindo-se da investigação do direito (também dever) de punir do Estado,

encontram-se três correntes doutrinárias que tentam explicar a natureza e a

teleologicidade da pena, baseando-se em duas idéias fundamentais, a de
retribuição e a de prevenção.

As teorias absolutas (retribucionistas) motivam a pena na idéia de castigo,

que deve ser imposto por uma exigência ética, de justiça. À desvirtude do crime,

impor-se-ia o mal da pena. Pune-se o agente por ter cometido o crime (punitur

quia pecatum est). É noção de pena como meramente retributiva, sem se
preocupar com a pessoa do delinqüente, como um fim em si mesma. Para os
defensores das teorias retribucionistas, a idéia de retribuição não está relacionada

ao escopo da pena, mas sim ao fundamento ou à justificação dela.

Quanto às teorias relativas (utilitaristas), atnbuem à pena o fim de
prevenção, exclusivamente. Seria intimidação e correção ao criminoso, quando

aplicada ao caso concreto - constituir-se-ia em prevenção particular, ou especial -,

mas também aos demais, ao ser cominada abstratamente - prevenção geral.



Estas teorias tratam de um fim utilitário da pena, um fim prático, que é o de

prevenir para não se tornar necessário punir. 3

No que conceme à terceira classe das teorias mencionadas, há as mistas

(unitárias), que fundem as correntes anteriores, compreendendo a pena, por sua

natureza, como retributiva (aspecto moral), mas tendo como finalidade também a

prevenção - geral e especial - (aspecto da educação). Assim, punitur quia
peccatum ut ne pecceptur. As concepções mistas são as dominantes no Direito
Penal Modemo.

A partir do surgimento da Escola da Defesa Social, procurou-se um aspecto

humanista, outra perspectiva ã finalidade da pena, que não só a de retribuição de

culpa, mas sim como instrumento ressocializador do delinqüente, de
readaptação deste, sua volta ao seio da sociedade. Ressalte-se, todavia, que,

na pena, sempre predominou o caráter retributivo, de castigo, apenas que se

acrescentou a ela finalidade de prevenção e ressocialização. Tem-se, contudo,

que a retribuição e a prevenção caminham juntas, dado que “a retribuição, sem a

prevenção, é vingança; a prevenção, sem a retribuição, é desonra” 4.

Sobre a necessidade de haver o castigo e o prêmio, assevera NIETZSCHE5

que:

2 De acordo com FRAGOSO, H. C. Lições de Direito Penal: parte geral. 15. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1995. P. 279.
3 De acordo zom PLoTiNo.
4 (LUNA, E. da C. Causalidade e responsabilidade objetiva no código penal de 1969. Justitia
77. P 35-38 apud MIRABETE, J. F. Manual de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Atlas AS, 1989.
P.247).
Consonante com este pensamento é o de VICTOR HUGO (ln O último dia de um condenado à

morte. P. 25), o qual revela que:  é preciso que a sociedade se vingue, que a sociedade puna. 
Nem uma coisa nem outra. A vingança cabe ao individuo, a punição a Deus. A sociedade está
entre os dois. O castigo está acima dela, a vingança abaixo. Nada tão grande nem tão pequeno lhe
convém. Não deve <<punir-se para vingar-se>>; deve corrigir para melhorar"
Sobre o aspecto retributivo da pena, contemple-se que a punição, precipuamente no tocante à

pena privativa de liberdade, acaba por favorecer a reincidência, na crise penitenciária e no sistema
prisional caótico com o qual se depara notadamente o Brasil, atualmente. Tornou~se utopia atingir
a ressocialização do condenado por meio da pena privativa de liberdade,  que funciona
realmente como realimentadora do sistema. Por outro lado, verifica-se que o sistema punitivo do
Estado visa manter a estrutura sócio-econômica e politica vigente, com a qual poucos estão
satisfeitos. É inegável que a clientela do sistema é constituída pelos pobres e desfavorecidos.”
(FRAGOSO, H. C. Lições de Direito Penal... P.279).
° NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano. : um livro para espíritos livres. SOUZA, P. C. de
(trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2000. P. 80-81.



Quem compreendeu plenamente a teoria da completa irresponsabilidade já não pode incluir
a chamada justiça punitiva e premiadora no conceito de justiça; se esta consiste em dar a

cada um o que é seu. Pois aquele que é punido não merece a punição: é apenas usado
como meio para desencorajar futuramente certas ações; também aquele que é premiado
não merece o prêmio: ele não podia agir de outro modo. O prêmio tem apenas o sentido,
portanto, de um encorajamento para ele e para outros, a fim de proporcionar um motivo
para ações futuras; o louvor é dirigido àquele que corre na pista, não àquele que atingiu a
meta. Nem o castigo nem o prêmio são algo devido a uma pessoa como seu, são-lhe
dados por razões de utilidade, sem que ela possa reivindicá-los justamente. Deve-se dizer
que o 'sábio não premia porque se agiu bem ', tal como já se disse que 'o sábio não castiga
porque se agiu mal, mas para que não se aja mal'. Se desaparecessem o castigo e o
prêmio, acabariam os motivos mais fortes que nos afastam de certas ações e nos impelem
a outras; o interesse dos homens requer a pennanência dos dois; e, na medida em que o
castigo e o prêmio, a censura e o louvor afetam sensivelmente a vaidade, o mesmo
interesse requer também a permanência da vaidade.

Quanto ao fundamento da pena, devem-se considerar três momentos

distintos, quais sejam, o de sua cominação, imposição e execução.

Ao se falar na imposição da pena, refere-se ao fato de se impô-la ao
transgressor da norma penal, infligir-lhe a perda de determinados bens jurídicos. O

fundamento da pena aqui é o cometimento do ato delituoso. Ele é punido porque

praticou uma ação típica, antijurídica, culpável e punível.

Na cominação da pena, fala-se do poder do Estado, decorrente de seus

atributos de império e dominação, em editar normas penais. Ele tem o dever de

preservar a ordem e a segurança sociais e exercer funções de tutor e mantenedor

do ordenamento jurídico. Tal competência estatal se realiza por meio da
incriminação de determinadas condutas, que atingem determinados bens jurídicos

e interesses, os quais devem ser tutelados pelo Estado. Mas há que se falar na

necessidade, em um Estado Democrático, da existência de um Direito Penal

mínimo, que obedeça ao princípio da intervenção mínima, ou seja, o Estado só

deve intervir, com sua sanção ao crime, quando não houver outras formas de

remediar o caso, deve a pena ser utilizada como medida de última ratio. Ao

cominá-la, tem-se como escopo principal a atuação sobre os destinatários da

norrna, para que eles deixem de praticar a infração, bem como enfatizar o valor
dos bens tutelados.

Quando da execução, tem-se como embasamento penal a sentença
condenatória, que determina ao condenado a perda ou restrição de bens jurídicos,



desde que dentro dos limites dos direitos atingidos pela referida sentença. A

finalidade da pena nesse momento é a ressocialização do condenado.

Particularmente quanto à pena privativa de liberdade, constitui a essência

dos sistemas punitivos existentes no mundo, mas sua credibilidade se encontra

grandemente reduzida. Sob o enfoque sociológico, não se pode negar que essa

espécie da pena, não raro, tem se tornado fator criminógeno, contrariando suas

finalidades e objetivos. Nesse sentido, ZAFFARONI e PIERANGELLI 6 afirmam

que:
certo é que a pena privativa de liberdade é resultado de uma espécie de justiça
seletiva”, porque por ela são atingidos os individuos pertencentes aos setores sociais
menos favorecidos e os de quociente intelectual mais baixo, isto é, os menos aptos para a
competição que a sociedade impõe. (...) Por mais que se pretenda que a pena privativa de
liberdade deva preparar o sujeito para a vida livre, o certo é que propicia a formação de
uma sociedade antinatural...

Desse modo, a problemática da pena acaba por se constituir em problema

político, social e antropológico.

1.2) Execução da pena e a Lei 7.210/84

Quanto ao objeto da execução penal, tem-se que a Lei 7.210/84 (artigo 1.°)7

adota uma teoria mista da finalidade da pena, pois que considera seu caráter de

recuperação, reeducação e reintegração, para além do retributivo, ponderando

como objetivo da execução penal não só a efetivação das disposições da
sentença ou decisão criminal, como também a disponibilização de condições para

a harmônica integração social do condenado ou intemado.

Por isso a execução forçada - ex ofiicio - das disposições da sentença ou

decisão criminal, espelhando um aspecto moral da pena. Por outro lado, o caráter

humano, com a finalidade educativa, recuperatória e reintegratória do condenado

ao meio social, o que evidencia a preocupação com a defesa da sociedade, tanto

6 ZAFFARONI, E. R. e PIERANGELLI, J. H. Manual de Direito Penal brasileiro: parte geral. 4.ed
revista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. P.189-190.
7 “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.



quanto com a reeducação e produtividade 8 daquele que voltará ao convívio
de seus semelhantes 9.

Enfatize-se que a atividade executiva penal é função pública e não serviço

público 1°, além da continuação da atividade jurisdicional, que é de monopólio

estatal. Assim sendo, não pode ser objeto de contrato com particulares, por meio

de procedimentos licitatórios e nem, tampouco, de privatização. Eis a problemática

da presente pesquisa.

1.3) A natureza da atividade executório - penal: nem só administrativa, nem

só judiciária

8 Consoante JUAREZ CIRINO DOS SANTOS (in A privatização de presídios), ao se referir a
FOUCAULT e seu livro Vigiar e punir: “...os métodos punitivos e os fins retributivos e preventivos
da prisão existem para transformar o sujeito real (condenado) em sujeito ideal (trabalhador),
adaptado à disciplina da fábrica, principal instituição da estrutura social.”
9 Já dizia o excelso jurista NÉLSON HUNGRIA (in Os pandectistas do Direito Penal, P.449.),
acerca do aspecto teleológico do Direito Penal:  direito que tem como sanção e objetivo a
estilizada retribuição do ma/ na carne viva do malfeitor e a recuperação do 'anjo caído' para o bem
e harmonia do convivio social. ”
1° Aqui se posiciona questionamento de relevância, que é o de se analisar se a execução penal,
assim como toda atividade penitenciária pode ser considerada serviço público. O serviço público
não se confunde com as demais atividades administrativas do Estado e se constitui na atividade
típica e exclusiva deste, desempenhada diretamente pela própria Administração Pública ou
indiretamente por seus delegados, por meio da qual são oferecidas utilidades aos administrados
passíveis de fruição concreta, utilidades que são prestadas no atendimento de necessidades
coletivas - mas somente aquelas que são incorporadas pela lei aos fins do Estado. Destarte, a lei
definirá o que será serviço público, trata-se de vontade politica. Mas, como já enfatizado, o serviço
público é atividade delegável. Já a função pública se refere aos atos administrativos estatais de
império - autoridade -, pois que a Administração Pública utiliza de supremacia e poder de coerção,
vinculados - porque há necessidade de motivá-los, etc. Pode-se concluir que toda atividade
penitenciária é serviço público, partindo-se da observação de que o Estado, ao afastar da
sociedade elementos nocivos e tentar ressocializá-los, atende a uma necessidade coletiva,
contribui para o desenvolvimento da comunidade como um todo. Todavia, têm-se classificado os
serviços públicos em próprios e impróprios. Os primeiros se relacionam à idéia de função
pública, para cuja execução o Estado se utiliza de supremacia perante os administrados.
Por esta razão, não podem ser delegados a terceiros, pois que exigem atos dotados de
império e compulsoriedade que só cabem ao Estado. Já os serviços impróprios não afetam
substancialmente a necessidade coletiva, razão pela qual a Administração pode prestá-los por
intermédio de seus órgãos ou de entidades descentralizadas, mas também por meio de delegação
ao setor privado. Na lei de licitações, ao regulamentar o artigo 37 da CF de 1988, acerca de
licitações e contratos administativos, o legislador enumerou, exemplificativamente, quais atividades
seriam consideradas serviço, não listando situações relacionadas a função pública. Assim, deixou
subentendido que funções públicas não podem fazer parte de contrato administrativo. Portanto,
esse é o raciocínio que explica por que a atividade executiva penal é função pública (serviço
público próprio) e não serviço público (impróprio) do Estado.



Apresentam-se, basicamente, duas posições quanto à natureza jurídica

da execução penal. Há a corrente que entende pela jurisdicionalidade da
execução penal, como os alemães, citados por MIRABETE 11. Esse autor afinna

que, por outro lado, há os franceses e italianos que sustentam que a execução

penal é atividade prevalentemente administrativa, com jurisdicionalidade episódica

(quando dos incidentes da execução, v.g)

Quanto à atividade da execução penal no Brasil e sua natureza, tem-se que

ela é complexa 12, pois que não fica restrita ao campo administrativo, sendo

também regulada por outros ramos, precipuamente os Direitos Penal e Processual

Penal. A Lei de Execução Penal acolhe a jurisdicionalidade da execução penal, 13

como já exposto anterionnente. Isso ocorre porque há pontos da execução penal

que dizem respeito com providências administrativas, que ficam a cargo das

autoridades penitenciárias. Assim, participam da atividade dois Poderes, o
Judiciário e o Executivo - por meio dos órgãos jurisdicionais e dos
estabelecimentos penais 14, respectivamente. MIRABETE expõe que, ao se

discutir a natureza da atividade da execução penal, realiza-se tal tarefa com vista

a “se definir exatamente sua posição, métodos e limites” 15.

A exposição retro foi baseada no posicionamento de HELY LOPE MEÍRELLES, Direito
Administrativo brasileiro. 17 ed. at. São Paulo: Malheiros, 1990.
11MlRABETE, J. F. Execução Penal; comentários à Lei n.° 7.210l84. 9. ed. São Paulo: Atlas S.A,
200. P. 36.
12 A execução penal é considerada de natureza mista: jurisdicional e administrativa. Neste sentido,
afirma-se na exposição de motivos, item 10, da Lei de Execução Penal: “Vencida a crença histórica
de que o direito regulador da execução é de índole predominantemente administrativa, deve-se
reconhecer, em nome de sua própria autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos
domínios do Direito Penal e do Direito Processual Penal”.
1° Prova disso é, por exemplo, seu artigo 2.°, mencionando a jurisdição penal e o processo de
execução.

Ressalta ADA PELEGRINI GRINOVER. que “ ...é preciso separar os dois aspectos. A aplicação
da pena é objeto do direito penitenciário, o qual se liga ontologicamente ao direito administrativo,
muito embora suas regras possam encontrar-se nos códigos penal e processual penal. Mas a
tutela tendente à efetivação da sanção penal é objeto do pmcesso de execução, o qual guarda
natureza indiscutivelmente jurisdicional e faz parte do direito processual”. Quanto ao processo
penal, coloca que “ nada mais é do que o instrumento através do qual opera a jurisdição, para a
tutela judiciária dos direitos subjetivos do sentenciado e para a efetiva realização do comando
concreto emergente da sentença (...) penal condenatória que, aplicando a sanção, se constitui no
título execução necessário à instauração do processo de execução penal. ”
15 MIRABETE, op Cir. P. 17.

14



GIOVANNI LEONE 16, citado por MIRABETE, afirma que

a função da execução penal deita raízes entre três setores distintos: no que respeita à
vinculação da sanção e do direito subjetivo estatal de castigar, a execução entra no direito
penal substancial 1; no que toca à vinculação como titulo executivo, introduz-se no direito
processual penal; no que concerne à atividade executiva verdadeira e própria, encaixa-se
no direito administrativo, deixando sempre a salvo a possibilidade de episódicas fases
jurisdicionais correspondentes, como nas providências de vigilância e nos incidentes de
execução 18

A Justiça Penal é constituída por duas fases distintas: a fase condenatória e

a de execução. Não termina, portanto, com a condenação do acusado, já que

permanece na fase executória o conflito entre o ius puniendi do Estado e os

direitos subjetivos do condenado. Assim, surge a necessidade de averiguar a

realização dos atos de execução somente dentro dos limites da sentença
condenatória, a correta concessão ou revogação de benefícios aos condenados

que àquela tenham direito ou nesta se enquadrem. A idéia é a de que a execução

só se justifica na medida em que realiza efetivamente os objetivos de retribuição e

reintegração harmoniosa do condenado à sociedade. Por essa razão se explica a

necessidade de uma jurisdição especializada na execução penal, com métodos e

objetivos próprios e definidos.

A relevância da fase de execução penal se justifica por ser ela o momento

em que se efetiva o estabelecido na sentença penal condenatória, pois esta se

toma um título executivo judicial, constituindo-se assim em direito líquido, certo e

exigível pelo titular do direito subjetivo (direito de ação penal, aqui)19. O juiz da

16 LEONE, G. Tratado de derecho procesal penal. MELADO, S. S. (trad.) .BuenosAires, 1961. P.
472, apud MIRABETE (in Execução penal).
17 Ada Pellegrini Grinover, neste sentido: “ a relação entre a sanção e o ius puniendi, pertencente
ao direito penal; o titulo executivo, inserido no processo penal; a expiação da pena, parte

jgitlegrzãnáe do direito administrativo (Leone)”. P .6.
19 Apesar de que merece destaque a afirmação de NÉLSON HUNGRIA, em seu artigo
anteriormente citado, p.450 e seguintes, de que “faz-se necessária, a todo custo, uma reação
contra a infeliz tendência de 'civilização' do direito penal L.) cumpre ter em vista que todo ramo do
direito tem exigências próprias, que diferem das dos outros, porque diverso é o setor da realidade
social a que se referem. Há, entre o direito civil e o penal, um insuperável contraste de concepções
éticas, politicas e soçiológicas, de modo que não podem ser conjugados ou unificados os seus
critérios de estudo.” E o que o excelso jurista fala acerca da adoção no direito penal da dogmática
privatística. Entretanto, por faltarem palavras para tratar da relação entre a sentença penal
condenatória e sua execução, da natureza da sentença penal condenatória, acaba-se por se



execução penal tem poderes para intervir diretamente nas relações entre a

administração dos estabelecimentos penais e os presos, mesmo porque o juiz

pode prolongar a ação do poder judicial.

Na realidade, existem situações em que a interferência do juiz da execução

penal é indispensável, como quando da suspensão condicional da pena,
avenguação do grau de periculosidade do detento, transferência do preso para

que cumpra a pena em outro Estado, hipóteses de mudança de regime, aplicação

de medidas de segurança e outras questões que digam respeito com o
desenvolvimento do cumprimento da pena pelo presidiário.”

1.4) A CODSÍÍÍUÍÇÊO Federal de 1988 B 8 execução P8Í`lã| TIO BITS"

No Brasil, a finalidade da execução penal não está colocada no nivel

constitucional, mas sim no âmbito da Lei de Execução Penal- em seu artigo 1.° -.

O limite constitucional que a ela se impõe é o de que todas as autoridades
respeitem a integridade física e moral do detento e do presidiário (artigo 5.°, XLIX),

é o princípio da dignidade humana.” Aqui se pode colocar uma importante
indagação, surginte da relação entre o direito subjetivo de punir, do Estado e o

direito à dignidade humana, por parte do condenado: até onde o sistema prisional

mantém a dignidade humana do aprisionado?

Consegue-se perceber por que a execução penal deve ser tratada à luz da

Constituição Federal, seguindo os valores acostados a esta, para que se
consigam preservar os direitos fundamentais do indivíduo envolvido. São os

adotar, neste trabalho, a definição aí exposta, mas com as devidas cautelas. Já dizia o ilustre
professor JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, ao ministrar suas aulas, que as palavras
não conseguem expressar o que se quer, mesmo porque a verdade é inatingível ao ser humano, a
verdade é demais para o homem. Dessa forma, ao se refefir a algo que não consegue explicar,
porque lhe faltam palavras, o indivíduo acaba por colocar outras palavras, na tentativa de
expressar a verdade. Seria como, num quebra-cabeças em que falta a derradeira peça, imaginá-la
naquele espaço. Assim ocorreria, segundo o professor, com tentar explicar a origem do mundo,
colocando DEUS como um fim aos questionamentos, que, na realidade, são infindáveis, mas para
qbue sirva de “peça imaginária à conclusão do puzzle”.
2 Nas exposições em ARAUJO JR., J. M de. Privatização das prisões. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995. P.58
21 De acordo com os ensinamentos de ELA W. V. DE CASTILHO. Controle da legalidade na
execução penal. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. P.26.



direitos à vida, a integridade física, ao respeito pelos seus bens, de liberdade

de crença religiosa, dentre outros.

Assim como ao princípio da dignidade humana, deve a LEP obedecer aos

limites da resen/a legal e aos pnncípios da igualdade, da personalidade, da
proporcionalidade na individualização da pena e outros que se projetam na
execução da pena.

Contudo, colocações mais detalhadas acerca destes principios
constitucionais informadores da execução da pena serão realizadas adiante, em

capítulo próprio. Mas se adiante, desde já, que a Lei é permeada por estes
princípios, por exemplo, em seu artigo 3.° - pnncípio da igualdade -; 4.° - “princípio

do diálogo com a sociedade” 22 -; 5.° - princípio da individualização da pena na

execução e outros.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a execução da pena

passou a ter posição de garantia constitucional, como se pode verificar por meio

do artigo 5.°, incisos XXXIX (“ não há crime sem lei anterior que o defina, nem

pena sem prévia cominação legal”), XLVI (“a lei regulará a individualização da

pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens; c) multa; d) prestação social altemativa; e) suspensão ou
interdição de direitos”) , XLVII ( “nãohaverá penas: a) de morte, salvo em caso de

guerra declarada, nos termos do artigo 84, XIX 23; b) de caráter perpétuo; c) de

trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis”), XLVIII ( “a pena será cumprida

em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o

sexo do apenado”) e XLIX ( “é assegurado aos presos o respeito à integridade

física e moral”).

1.5) Princípios informadores da execução penal

De acordo com MIGUEL REALE, os principios correspondem a “certos

enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais

22 Ela de Castilho. In Controle... P. 34.
De acordo, ainda, com os ditames do artigo 55, a do Código Penal Militar (“Art. 55. As penas

principais são: a) morte;...”), 56 e 81 §§ 2.° e 3.°.

23



asserções que compõem dado campo do saber”, “verdades fundantes” de um

“sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por

terem sido comprovadas, mas também, por motivos de ordem prática de caráter

operacional”. Os princípios são, então, “enunciações normativas de valor genérico,

que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para

sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas” 24.

Existem principios que são monovalentes, ou seja, são válidos somente no

âmbito de determinada ciência. Desse modo, o Direito da Execução Penal abriga

princípios próprios, que atuam como orientadores de sua compreensão e
aplicação, principalmente, princípios que iluminam as bases, os fundamentos da

pena.

Para tal, faz-se mister analisar o ãmbito de aplicação e os perímetros dos

referidos principios, os quais se passa ao exame a seguir:

1.5.1) Princípio da legalidade ou reserva legal

Primeiramente há que se mencionar o princípio da legalidade, esteio do
Estado de Direito Democrático. No domínio do Direito Penal se traduz em “nu//um

crimen sine lege, nulla poena sine lege” 25 , expressão dada pelo fundador do

Direito Penal modemo, P. A. de Feuerbach. Esse princípio, nos dizeres de
THOMAZ ALVES JÚNIOR, é

protesto vivo contra o passado de ominosa memória, é da mais rigorosa e perfeita
justiça 26. É o garante da liberdade do cidadão, porque, se bem o principio do direito escrito

24 REALE, M. Lições preliminares de Direito. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. P. 299 apud
ÇOULART, J. E. Princípios informadores do direito da execução penal. P. 85.
*5 Referentemente ao assunto, MIRABETE, (in Execução Penal, p.35), remete a R. A DOTTI, que
afirma que a execução das sanções penais “não pode ficar submetida ao poder de arbítrio do
diretor, dos funcionários e dos carcereiros das instituições penitenciárias, como se a intervenção do
juiz, do Ministério Público e de outros órgãos fosse algo de alheio aos costumes e aos hábitos do
estabelecimento”.
26 Acerca da necessidade de ser injusto, NIETZSCHE (in Humano, demasiado humano, p. 38-39)
pondera que: “ Todos os juízos sobre o valor da vida se desenvolveram i/ogicamente, e portanto
são injustos. A inexatidão do juizo está primeiramente no modo como se apresenta o material isto
é, muito incompleto, em segundo lugar no modo como se chega à soma a partir dela, e em terceiro
lugar no fato de que cada pedaço do material também resulta de um conhecimento inexato, e isto
com absoluta necessidade. Por exemplo, nenhuma experiência relativa a alguém, ainda que ele
esteja muito próximo de nós, pode ser completa a ponto de terrnos um direito lógico a uma
avaliação total dessa pessoa; todas as avaliações são precipitadas e têm que sê-lo, Por fim, a



não seja mais do que o direito material acompanhado de uma sanção real e mediata, que
melhor o faz respeitar, todavia é preciso que esse direito esteja escripto, porque do contrário

ficaria sujeito ao arbítrio e ao impulso da má vontade das paixões humanas. 2 7

Presentemente, depara-se com este princípio no artigo 5.°, inc. XXXIX,

CF/88, reproduzido no artigo 1.° do Código Penal ( “Não há crime sem lei anterior

que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”), além dos artigos 2.°, 3.°,

as e 43, 45, 49 e 52, 53 e eo e 194 da Lei de Execução Penal, dentre outros.28

Na execução penal, o princípio da legalidade tem a função de definir a

abrangência da sentença e a reserva dos direitos do condenado que não são

atingidos pela decisão 29. Visto que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, é racional que, se de um lado, pode

se impor ao condenado as sanções penais estabelecidas pela legislação
(observadas as limitações constitucionais), por outro, não se perrnite que ele seja

submetido a restrições não contidas na lei. Trata-se de principio que vem para

afinnar que o Direito Positivo é a única fonte do Direito Penal e para conter a

criação de figuras penais abertas, por exemplo.

medida com que medimos, nosso próprio ser não é uma grandeza imutável, temos disposições e
oscilações, e no entanto teriamos de conhecer a nós mesmos como uma medida fixa, a fim de
avaliar com justiça a relação de qualquer coisa conosco. A conseqüência disso tudo seria, talvez,
que de modo algum deveriamos julgar; mas se ao menos pudéssemos viver sem avaliar, sem ter
aversão e inclinação! - pois toda aversão está ligada a uma avaliação, e igualmente toda
inclinação. Um impulso em direção ou para longe de algo, sem o sentimento de querer o que é
proveitoso ou se esquivar do que é nocivo, um impulso sem uma espécie de avaliação cognitiva
sobre o valor do objetivo, não existe no homem. De antemão somos seres ilógicos e por isso
injustos, e capazes de reconhecer isto: eis uma das maiores e mais insolúveis desarmonias da
existência.” Mais à frente (p.7O), o autor tece comentários acerca da origem da justiça:  quando
não existe preponderância claramente reconheclvel, e um combate resultaria em prejuizo
inconseqüente para os dois lados, surge a idéia de se estender e de negociar as pretensões de
cada lado: a troca é o caráter inicial da justiça. (...) A justiça remonta naturalmente ao ponto de
vista de uma perspicaz autoconservação, isto é, ao egoísmo da reflexão que diz: 'por que deveria
eu prejudicar-me inutilmente e talvez não alcançar a minha meta
2' ALVES JÚNIOR, T. Annotações Theoricas e Praticas ao Código Criminal, t. 1. Rio de
Janeiro: Francisco Luiz Pinto, 1864. P. 140 apud GOULART, J. E. Principios informadores... p.
87.
28 O item n.° 19 da exposição de motivos da LEP, traz que o principio da legalidade  domina o
corpo e o espírito do Projeto, de fonna a impedir que o excesso ou o desvio da execução
comprometam a dignidade e a humanidade do Direito Penal”.
29 Artigo 3.° da Lei de Execuções Penais: “Ao condenado e ao intemado serão assegurados todos
os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.
Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política”.



Importante questão se coloca acerca da aplicação do princípio da
legalidade ã execução penal, no que se refere aos direitos fundamentais do

condenado.

Importa saber se os direitos do condenado podem sofrer restrições em

razão dos próprios fins perseguidos pelo sistema da execução penal.

José EDUARDO GOULART 3° entende que a execução da pena há que

ser delimitada por seus próprios fins e modos de efetivação estabelecidos na lei

(LEP). Conseqüentemente, como esta institui uma reserva de direitos ao
condenado, seus limites devem ser observados, sob pena de se confrontar o

princípio da legalidade e se desvirtuarem os próprios objetivos da execução penal.

1.5.2) Princípio da personalidade na individualização

A culpabilidade do condenado é o fundamento da medida da pena que é

imposta ao condenado. O conceito de culpabilidade tem a função de assegurar ao

individuo que o Estado não estenda seu poder penal para além do que
corresponde à responsabilidade 31 do homem concebido como livre e capaz de

culpabilidade. Assim, o princípio da culpabilidade procura proteger o indivíduo da

superioridade do poder estatal, atuando como conceito Iimitador da pena.
Concebida a pena dentro deste esquema, estabelecidos seus limites e sua
justificativa, percebe-se que ela se destina à pessoa do condenado, não podendo

ultrapassa-la e operando em função da culpabilidade daquele, enquanto indivíduo

responsável capaz por suas ações, bem como sujeito de direitos e deveres para

3° GOULART, J. E. op Cir. P. as e seguintes.
31 Vide NIETZSCHE, (ln Humano, demasiado humano. P. 103), ao comentar a irresponsabilidade
da conduta humana: “ Acabando a idéia de Deus, acaba também o sentimento do 'pecado', da
violação de preceitos divinos, da mácula numa criatura consagrada a Deus. E provavelmente
restará ainda aquele pesar que é aparentado e se acha misturado ao medo das punições da justiça
profana ou do desprezo dos homens; ao menos o pesar dos remorsos, o aguilhão mais agudo dos
sentimentos de culpa, é atenuado, quando percebemos que com nossos atos violamos a tradição
humana, as leis e ordenações humanas, mas ainda não colocamos em perigo 'a eterna salvação
da alma' e sua relação com a divindade. Se, por fim, a pessoa conquistar e incorporar totalmente a
convicção filosófica da necessidade incondicional de todas as ações e de sua completa
irresponsabilidade, desaparecerá também esse resíduo de remorso.”



com a comunidade. É a idéia de que a pena só pode ser dirigida à pessoa do

autor da infração penal, surgindo daí seu caráter de pessoalidade.

Conseqüëncia direta do princípio da culpabilidade é o da individualização

da pena. Consiste no fato de que cabe ao juiz penal a função de medir e optar,

dentro da moldura legal, pela pena que deverá se adequar a um detenninado
delinqüente, adaptando-a à personalidade deste criminoso 32. A tarefa de
individualizar a pena compreende dois momentos distintos, quais sejam: a
individualização judicial e a individualização executória.

Questionamento oportuno é o de se saber se a individualização executória

fica exclusivamente a cargo da autoridade administrativa (administração
penitenciária) ou da judiciária.

Com a jurisdicionalização da execução penal, observa-se que a
individualização executiva passou a ser trabalho integrado entre autoridades

administrativa e judicial, situação em que concorrem harmonicamente e dentro das

atribuições que a lei fixa.

Destarte, a sistemática da LEP brasileira 33 leva ao fato de que essa
espécie de individualização - a executória - é uma atividade mista, pois que

integrada entre as referidas autoridades. Fica a cargo da autoridade judiciária, na

sentença, a detenninação inicial do regime em que o condenado terá executada

sua pena (CP. Artigo 59, III 34) e ao juiz da execução compete decidir sobre a

progressão ou regressão nos regimes de cumprimento da pena (LEP, Artigo 66, lll

b)35

Sob esta Ótica é que se revela importante o princípio da individualização da

pena, porque reflete um conceito jurídico de justiça. E justiça, no campo do direito

32 Conforme artigo 59 Código Penal.
33 Estabelece em seus artigos 5.°, 6.° e 8.°, além de mencioná-los nos itens 26 a 37 em sua
exposição de motivos, ao tratar da classificação dos condenados.
34 “ O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário o suficiente para reprovação e prevenção do
crime: (...) lll - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade”.
35 “ Compete ao juíz da execução: (...)lIl - decidir sobre: b) progressão ou regressão nos regimes”.



Penal, quer significar, acima de tudo, abordar o sujeito conforme seus critérios

individuais, conforme sua personalidade. 36

1.5.3) Princípio da igualdade ou isonomia

Exposto na LEP em seu artigo 3.°, parágrafo único 37, é uma garantia

executória que deve ser observada durante todo o processo executório. Prega a

igualdade de direitos entre os condenados, proibindo a distinção no gozo de tais

direitos, que não podem ser restringidos por questões referentes à raça, condição

social, ou opção política do aprisionado.

Não se pode olvidar, contudo, que esse pnncípio deve ser analisado de

acordo com o da legalidade. Assim é que a igualdade de direitos entre os presos

no curso da execução da pena é delimitada pela reserva de direitos - os direitos

que não foram atingidos pela sentença ou pela lei, tanto quanto os direitos do

condenado estatuídos na LEP. Isto porque a sentença penal não alcança a todos

os condenados da mesma maneira. É por isso que os direitos do condenado são

tocados de acordo com tal variação. Daí vem a isonomia, que impõe tratar,

igualmente, as situações iguais e, distintamente, as desiguais.

1.5.4) Princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade

Tal princípio decorre do da personalidade da pena, visto que a
proporcionalidade será estabelecida na execução penal por meio da classificação

do condenado - após o exame de sua personalidade e do fato que lhe foi
imputado -, estabelecendo a devida correspondência entre ele e o modo pelo qual

a pena, que lhe foi determinada, venha a ser, corretamente, executada.

A proporcionalidade tem sua relevância estabelecida na idéia central do

Direito Penal, que é a de retribuição 38 - exigência de que se trate o mal com o

De acordo com os ensinamentos de José Eduardo Goulart .op cit
37 “ Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou politica”.
38 Quanto à retribuição, vale citar PLOTINO e, é notóno, “ é preciso saber educar a criança para
não ser preciso punir o adulto”. E a idéia que se tem no direito, de “dar a cada um o que é seu”. A
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mal 39. Porque retributiva, deve 8 P608 SGÍ' estritamente proporcional 80

comportamento do agente. Retirando-se da pena sua proporcionalidade,

perde ela a característica de ser permeada por justiça, nega-se ao acusado
garantia substancial de liberdade. A proporcionalidade serve de justificativa e

fundamento à pena, acompanhando-a em sua execução.

1.5.5) Princípio da humanidade 4°

A LEP o abarca em seu artigo 40 (“lmpõe-se a todas as autoridades o

respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.”),

no qual estabelece que “impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade

física e moral dos condenados e dos presos provisórios”. Veicula a idéia de reação

à crueldade das penas. Esse princípio afasta a aplicação de sanções cruéis,
desumanas e degradantes, haja vista que incompatíveis com a dignidade da

pessoa humana (e, ressalte-se, também os delinqüentes possuem dignidade
humanal).

1.5.6) Princípio da jurisdicionalidade

Fala-se em jurisdicionalização da execução penal querendo significar que a

intervenção do juiz nela é eminentemente jurisdicional, sem excluir sua atividade
administrativa.

A LEP consagrou esse princípio, fazendo com que, desse modo, o
condenado deixasse de ser objeto 41, para tomar o lugar de sujeito da execução

este respeito, NIETZSCHE (ln Humano demasiado humano, p. 305.), ao falar da justiça, coloca
que “ ...ela é, portanto, uma adversária das convicções, pois quer dar a cada coisa, viva ou morta,
real ou imaginada, o que é seu (...) por isso põe cada coisa na melhor das luzes e anda à sua volta
com olhar cuidadoso. Enfim, dá até mesmo à sua adversária, a cega ou míope 'convicção '(como é
chamada pelos homens; as mulheres a chamam de 'fé 9, aquilo que é da convicção - em nome da
verdade.” Partindo-se deste ponto, a crítica que se pode fazer é a de que justiça, fundada na idéia
de que se deve dar a cada um o que é seu, poderia, destarte, limitar-se e contentar-se com 'dar ao
pobre a pobreza”, 'ao miserável, a miséria”, 'ao rico, a riqueza' e assim por diante.
9 Todavia, traga-se à memória o fato de que o mal não deve ser combatido com o mal, mas sim

com inteligência!
4° “ Então Deus disse: 'Façamos o homem à nossa imagem e semelhança (...) E deus criou o
homem à sua imagem, à imagem de Deus Ele o criou .... ” (BÍBLIA. Gênesis, I; 26/ 27).



penal. Assim, o princípio da jurisdicionalidade acaba por abarcar outros.

como, essencialmente, o do devido processo legal (não se pode admitir que a

aplicação e a execução da pena se façam sem o devido processo legal, sem que

se oportunize ao Estado e ao condenado efetiva possibilidade de defesa e sem

que se sigam as garantias que caracterizam um devido processo legal).

A jurisdicionalização se torna importante à medida em que se presta como

garantia constitucional do condenado 42, não só quanto à aplicação da lei que

regula a execução, como também à autoridade que a aplica, sendo forma de
controle jurisdicional da execução penal.

1.5.7) Outros princípios

Há que se falar que, como qualquer outro processo, o da execução penal

deve ser informado por outros princípios também, tais como o princípio do devido

processo legal 43 - defesa, contraditório, provas, recursos etc -, que tem como

escopo precípuo a igualdade das partes durante todo o desenvolvimento das

partes no processo, a necessidade da ciência dos atos praticados ao condenado e

ao Ministério Público,o direito à produção de provas em igualdade de condição, de

se manifestarem acerca de matéria relativa ao objeto da decisão jurisdicional etc.

Ademais, há ainda que se observar o princípio da publicidade e o do duplo grau de

jurisdição, embora este não esteja abrigado por norma constitucional, mas
aplicável tradicionalmente e estabelecido pelo artigo 197 da LEP 44, garantindo a

possibilidade de revisão da decisão do juiz da execução, por intermédio do
recurso.

41 O combate a essa condição já se inicia na própria significação da palavra. Réu vem do latim,
gas, que significa COISA.

Neste ponto, vale o questionamento acerca da efetividade das disposições constitucionais sobre
os direitos à propriedade, à moradia, à alimentação, à educação, ao lazer, à segurança, à saúde,
etc. Se não se consegue fazer com que se realizem tais direitos, com que sejam suficientes as
garantias constitucionais a estes, relativamente aos cidadãos livres, imagine-se quanto às
gondições dos presos! _ i

Due process of law. Esse principio se faz acompanhar pelo do Nulla poena sine judice, nu/Ia
poena sine judicio (artigo 5.°, inciso XXXV, da CF: “ A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.”), que determinam que nenhuma pena será imposta ao réu
senão pelo Juiz e por meio do devido processo legal.
44 Prevê o recurso de agravo sem efeito suspensivo.



1.5.8) Importância dos princípios para a temática

Sendo os princípios enunciados norteadores, base de validade de
determinado sistema de conhecimento, que orientam sua aplicação e integração,

de acordo com os ensinamentos de MIGUEL REALE, já expostos, funcionam

como base rígida, que deve ser observada quando de questões que a eles se

refiram. Por isso é que constituem fundamentos de vital importância, que dizem

respeito muito de perto com a problemática desta pesquisa, eis que se caminha
em área de Direito Público.

Há que se aplicar os referidos princípios, concretamente, à proposta da

privatização e/ou terceirização das penitenciárlas.

Assim, tratando-se do princípio da reserva legal, mister se faz afirrnar que

a as normas legais devem pautar a aplicação (se esta for possível), da política

privatista ao campo prisional. Nesse aspecto, já se ponderou que a própria Carta

Magna obsta que se transfira o jus puniendi, o jus impeni estatal aos particulares.

A execução penal tem de ficar sob administração do ente estatal e de ninguém

mais, porque função pública, desse modo, indelegável.

Todavia, a própria norma legal - a Lei n.° 8.666/93, de Licitações - permite

que sejam concedidos ao empresariado privado os serviços prestados na
penitenciária, através de licitação e contrato administrativo de fomecimento de

sen/iços. Admite, outrossim, que se celebre contrato administrativo de obra

pública, quanto ã edificação da prisão pela companhia privada.

Mas no tocante à utilização do trabalho forçado e explorado dos
aprisionados e à entrega da direção do estabelecimento à área privada, há
desautorização da Lei Maior.

O princípio da isonomia traz a necessidade do tratamento igual, aos
indivíduos que se encontram em situações iguais e o desigual, para aqueles em

situações distintas.

Pode-se indagar se haveria igualdade material entre um condenado
"selecionado" , localizado na Penitenciária Industrial de Guarapuava, v.g, e um



detento de um presídio não terceirizado. Ora, é evidente que as condições da

prisão daquela cidade são bastante mais humanas que as encontradas nas

demais. Para tal constatação, basta seja feita uma visita ao site 45 do Sistema

Penitenciário Paranaense e se obsen/em as ilustrações do presídio lá instalado.

Considere-se a questão de que os aprisionados do presídio terceirizado têm
expectativas maiores e mais concretas de ressocialização, se ela for efetivamente

possível. Porém, esse argumento pode ser rebatido com a idéia de que só estarão

todos os presos abrigados em presídios terceirizados, em condições dignas,
porque, por se encontrar em sistema experimental e de estudos, a terceirização

ainda não pôde ser aplicada largamente, mas, assim que - se - possível, a idéia é

a de que não apenas os selecionados, mas todos os presos possuam essas
mesmas condições.

Princípio ligado de maneira ainda mais direta ao tema é o da humanidade.

Não se pode conceber a idéia de entregar a direção do estabelecimento à
companhia privada, ou que ela possa tomar o trabalho dos presos e, ainda assim,

conservar-se a humanidade, a dignidade da pessoa humana dos condenados,

seja pela exposição de sua mão de obra à exploração de um particular
(exploração da qual não pode escapar, porque tem que trabalhar durante sua

permanência no estabelecimento, de acordo com o artigo 31 da Lei de Execução

Penal), seja por sua submissão às ordens e ao poder de coagir - relacionado com

a execução de sua pena - de outro ente, que não o Estado.

1.6) A execução penal e a comunidade

O artigo 4.°, da Lei de Execução Penal, assevera que o Estado deverá
recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da

medida de segurança, pois, ) segundo o que consta na exposição de motivos,

nenhum programa destinado a enfrentar os problemas referentes ao de/ito, ao

45 Vide http//:www.pr.gov.Br/sistema penitenciário do Paraná penitenciárias.



delinqüente e à pena se completana sem o indispensável e contínuo apoio
comunitário." 46

A lei inovou ao afirmar que a cooperação da comunidade à que o Estado

deve recorrer é condição essencial para que seja alcançado o objetivo de facilitar

a futura reinserção do condenado à vida social.

A LEP, em vários artigos, busca a participação de diversos segmentos da

sociedade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, tais

como a instalação do Conselho da Comunidade (artigo 80), a assistência jurídica

(artigo 15), bem como a assistência religiosa (artigo 24).

Partindo-se da premissa de que o crime é um problema social e
comunitário, deve-se possuir uma prevenção comunitária do delito, além de uma

orientação da comunidade acerca de sua relevância no processo de reinserção do

preso à sociedade civil.

A participação da coletividade ganha ainda mais relevo quando se constata

a transformação, que hoje se assiste, de um Direito Penal

...repressivo clássico a um modelo de integração social, dirigido a uma politica criminal
participativa, ancorada numa ideologia de inserção, de prevenção, de individualização e de
participação da comunidade. Assim, prevenção e comunidade são conceitos
necessariamente interligados, a tal ponto que já não se pode compreender a prevenção do
crime no sentido policialfl nem sequer 'situacionalfl desligada da comunidade: a prevenção
é prevenção comunitária, prevenção 'na' comunidade e prevenção 'da' comunidade.
Reclama uma mobilização de todas as forças vivas, uma dinamização social e uma
atuação ou compromisso de todas elas no âmbito local."

É necessária a conscientização da sociedade quanto ao seu papel de
protagonista na insistente idéia ressocializadora do condenado. Relembre-se a

passagem de NÉLSON HUNGRIA, referente à “recuperação do 'anjo caido' para o
bem e harmonia do convivio social' 48.

Porém, é árdua a tarefa de informar a comunidade sobre sua
responsabilidade. Cada vez mais se toma evidente que a tendência é a de que os

condenados voltem do cumprimento de suas penas, para bater às portas daqueles

46 |v||RABETE, op aff, p. 4344.
47 MOLINA e GOMES in Criminologia. P. 441-442.
48 ln Os pandectistas do Direito Penal. P.449.



que os colocaram na prisão. A coletividade precisa, em primeira instância,

tomar conhecimento de que não será o endurecimento de penas e a
crescente criminalização, ou seja, não será um Estado penal máximo, um
movimento de Lei e Ordem o meio solucionador do caos em que se encontra o
País.

A realidade é patente, para aquele que quiser enxergá-la. É de vital
importância que se efetive a democracia, num país que se diz Estado
Democrático de Direito. Trata-se da quase impossível missão de garantir
emprego, alimentação, saúde e outros direitos básicos que, ainda que postos na

Constituição Federal, não conseguem ser efetivados. Deve-se entender a
problemática social daí decorrente e se refletir, mesmo se baseado numa
concepção egoísitica, que o amanhã pode lhe esperar. É buscar efetivar e garantir

o outro, ainda que, em última ratio, isso seja para si mesmo. A tese do
recrudescimento das penas, inclusive a defesa da barbárie da pena de morte,

significa “apontar para o outro, porque se crê inalcançável” pelas sanções
criminais. Entretanto, ocorrerá exatamente o oposto, quanto mais se
criminalizarem condutas, menos indivíduos não criminosos restarão.

Enfim, trata-se da questão de que a sociedade necessita compreender que

tem responsabilidade na volta do preso ao seu seio e, ainda, para além disso, que

é mais prudente prevenir, a começar pela geração presente, para não a punir
adiante.

CAPÍTULO 2 SOBRE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO

O Estado tem a missão de tutelar, por meio das normas, bens e interesses

que são eminentemente sociais, públicos, como o direito à vida, integridade física,

propriedade 49 etc. A violação deles e, portanto, das normas penais, traz o ilícito

49 Precipuamente num sistema patrimonialista como o brasileiro. Verifica-se, em síntese, que
acaba por se fazer valer, quanto aos bens jurídicos tutelados, a propriedade prevalecer sobre a
vida, impossibilitando, inclusive, que o criminoso seja julgado por seus pares, no âmbito do
Tribunal do Júri. Para tanto, veja-se o tipo penal do roubo seguido de morte, que está localizado no



ou infração penal. O ofendido com tal ilícito é a comunidade, representada

pelo Estado. Assim, só ao Estado, através de seus órgãos, cabe o direito de

poder impor a sanctlo juns - preceito secundário da norma penal - aos que
praticaram um fato tido como delituoso, descumpriram os mandamentos legais

penais - preceitos primários -, o direito subjetivo de punir, o jus puniendi, mesmo

porque se trata, como já se mencionou, de interesses, bens e direitos públicos.

O direito - dever de punir do Estado, que representa um aspecto de sua

soberania, equivale ao exercício da legítima defesa pelos particulares (visto que

se aboliu a vingança privada - Vendetta -, a sanção penal é exclusividade estatal).

Pode ser abstrato ou concreto. Tem-se o jus puniendi in abstracto quando se

elaboram leis penais cominadoras de sanções àqueles que descumprirem as
determinações penais. No entanto, quando um indivíduo realiza a conduta
proibitiva da nonna cnminal, surge para o Estado o dever de impor a pena ao

autor, constituindo-se o jus puniendi in concreto. É através da execução penal que

o Estado desempenha tal atribuição.

Passa a existir a atividade punitiva do Estado nesse exato momento em que

o poder de punir abstrato passa a concreto. É o que permite que a estrutura

estatal possa exigir a subordinação do jus libertatis do autor do delito ao seu poder

coativo. Enfatize-se que, porque limitou seu poder repressivo, - tendo de se
submeter ao império da lei 5° -, o Estado só pode efetivar essa sua competência,

impondo pena ao culpado, se por intermédio do processo - e dos órgãos
jurisdicionais. Isso ocorre porque o Estado não pode fazer uso direto da força, o

jus puniendi não é auto-executável. O processo seria a garantia dos cidadãos
contra eventual abuso do Poder Público.

Visando ao respeito à dignidade humana e à liberdade individual, o Estado

fixou a si mesmo os refendos limites, tornando essenciais nas relações jurídico

penais as leis materiais, o processo e o órgão jurisdicional. É o que se traduz dos

brocardos nullum cnmen nulla poena sine lege e nulla poena sine judlce,

Capítulo ll - DO ROUBO E DA EXTORSÃO -, artigo 157 do Código Penal, ao invés de encontrar
se entre os crimes contra a vida.
5° Determina que esse seu poder deva ser manifestado, necessariamente, de acordo com as
formalidades legais prescritas previamente.



princípios elevados a garantias constitucionais, Iimitadoras da ação de punir

do Estado, a qual só poderá, dessarte, ser exercida de modo indireto (pelo

processo).

cAPiTu|.o 3 s|sTEMA PR|s|oNA|_ NO BRASIL51

Convém, desde já, advertir que inexiste projeto de
política criminal brasileira, dissociada de um
projeto de política social, porquanto aquela é
efeito desta, sendo a política criminal o resultado
da política social implementada no país.

Luiz Flávio Borges D'Urso

Os presídios brasileiros, muitas vezes, industrializam o crime e estabelecem

vínculos cnminosos para muito além dos delitos pelos quais a grande maioria dos

encarcerados foi punida inicialmente. Instituições contrárias aos fins públicos, os

presídios brasileiros não são sequer fiscalizados periodicamente. Em decorrência,

a prática de corrupção e violência se encontra infiltrada no sistema. A situação de

superlotação, por outro lado, inviabiliza concretamente uma correta execução

penal e acaba por corroborar o caos em que ela vive 52.

Em consonância com os dados apresentados por MINHOTO (MINHOTO, L. D. Privatização de
presídios e criminalidade: a gestão da violência no capitalismo global. São Paulo: Max Lmonad,
2000. P. 163), o Censo Penitenciário de 1995 apresentou uma pesquisa que relacionou o número
de vagas disponíveis e o deficit delas no sistema penitenciário do Brasil. Os presídios brasileiros
abarcavam, àquela época, 138.397 (cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa e sete) detentos,
possuindo, contudo, vagas para apenas 65.883 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três).
Portanto, apresentando déficit de 72.514 (setenta e duas mil, quinhentas e quatorze) vagas.

Atualmente, segundo informações do Ministério da Justiça (hl1pä'www.mj.gov.Br), o n. ° de
vagas disponíveis é de 180.726 (cento e oitenta mil, setecentos e vinte e seis), a população
carcerária é de 284.989 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove) e o déficít é
de 104.263 (cento e quatro mil, duzentos e sessenta e três) vagas.
52 Freqüentemente, noticiam-se rebeliões nos presídios, manifestações do “Estado paralelo”. Em
estabelecimentos de grande porte, ou mesmo em delegacias isso vem ocorrendo. No Estado de
São Paulo, a situação tem se mostrado ainda mais alarmante, mesmo porque, aproximadamente,
metade da população carcerária do país lá se encontra. Igualmente, ressalte-se o problema da
superpopulação carcerária, realçado nesse Estado. Trazem-se à memória, por exemplo, as

51



Contrariando o escopo precípuo do Direito Penal, o sistema
penitenciário existente no Brasil de hoje não atende à defesa social e,

tampouco, à educação do criminoso e sua ressocialização, como já de há muito se

constata 53. Vários fatores podem ser colocados como removedores da eficácia

da execução da pena.

Dentre eles, ressaltem-se os fatores:

o de ordem material: a deficiência das instalações físicas das
instituições carcerárias, de alimentação, de higiene, de trabalho etc., todos podem

explicar o aumento da criminalidade, inclusive quanto ã qualidade desta;

ø de ordem psicológica: o confinamento de um indivíduo em
cubículos e na presença de outros “colegas”, nem sempre tão companheiros, pode

causar várias neuroses, psicoses e psicopatologias que são capazes de
acompanhá-lo adiante em sua vida;

. de ordem sexual: os instintos sexuais intensamente reprimidos

podem causar tensões nervosas, desidentidade sexual, divórcios,
homossexualismo - consentido ou forçado;

ø de ordem sociológica: a estrutura, o microcosmo dos presos,

absorveria seus integrantes, reificando-os e alienando-os ainda mais em relação à

sociedade, do que deriva a compensação individual de se integrar em uma esfera

social determinada. Enquadra-se a noção acerca de instituições, de Eiwing

revoltas dirigidas pelo P.C.C (“Primeiro Comando da Capital”), realizadas no Estado de São Paulo,
em 2001.
Afora as rebeliões, há ainda o problema de se colocarem sob o mesmo abngo penitenciário

presos de constituição criminosa distintas. Talfato, provocou, nas décadas de 60 e 70, danos
irreversíveis àqueles que deviam ser ressocializados. Exemplo disso foi o presídio de llha Grande/
RJ, quando se colocaram criminosos comuns adjuntos aos delinqüentes políticos, o que se
constituiu em fator genético, de surgimento do “Comando Vermelho”, forte grupo armado das
Favelas do Rio de Janeiro. Outra demonstração do perigo de misturar os referidos criminosos foi
quando, após a mega rebelião de 2001, espalharam-se os líderes do P.C.C. pelos Estados
brasileiros. Isso acabou por proporcionar a ligação deles com facções criminosas desses Estados,
como por exemplo, no Rio de Janeiro, houve a integração com o “Comando Vermelho” e com o
“Terceiro Comando”, de acordo com o que noticia a Revista Isto É, de 19 de junho de 2002.
53 MARCOS ROLlM in DESAFlOS DA REFORMA DA EXECUÇÃO PENAL (Publicada no Jornal
Síntese n° 62 - ABRIL/2002, pág. 1) afirma, neste sentido, que “ De inicio devemos ter presente
que a instituição prisional, mormente em paises como o nosso, há muito foi transformada em um
fator dos mais relevantes na criminogênese.”



Goffman, exposta em seu livro (Manicômios, Prisões e Conventos), citado por
LÉLIO BRAGA CALHAU 54.

Quanto a este último fator, compete sejam elaborados maiores
esclarecimentos, apresentando-se os apontamentos de CALHAU. A referida

esfera social determinada se estratifica em níveis e classes e galga valores (na

realidade, são contravalores, pois que determinados pela posse e exercício de

poder coativo). Este espaço possui também linguagem própria e uma espécie de

ordenamento, de código de normas próprio (v.g., não se meter nos interesses

alheios, “ficar esperto”, “não perder a cabeça”, expelir estupradores, o silêncio 55

etc).

Todos os estabelecimentos sociais possuem certo grau de abertura,
permissão para que outros da sociedade adentrem suas instituições (o fluxo
intemo destas), uns mais abertos, outros mais restritos, portanto, exigindo grau

maior de comprometimento de seus membros. As instituições oferecem algo a

seus componentes e lhes cobram algo em contrapartida. Num grau máximo de

restrição, encontrar-se-iam as “instituições totais” de GOFFMAN, que seriam,

consoante CALHAU, “(...) um local de residência e trabalho onde um grande

número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais

ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente

administrada", de modo a não permitir contato entre o internado e o mundo
exterior, talvez porque o objetivo seja mesmo o de exclui-Io do mundo originário,

para que abson/a completamente as regras intemas, e não abson/a comparações,

prejudiciais ao seu “processo de aprendizagem”.

As instituições totais podem ser divididas em grupos, de acordo com a

finalidade a que se presta o isolamento, sendo tipo delas as instituições
carcerárias. Sobre estas, não se poderia deixar de trazer à tona os ensinamentos

de Michel FOUCAULT, citado por CALHAU, acerca do papel que desempenha a

54 In PRESÍDIOS COMO INSTITUIÇÕES TOTAIS: UMA LEITURA EM ERWING GOFFMAN,
(Publicada no Jornal Síntese n° 38 - ABR/2000, pág. 9)

55 Na Itália, para as associações mafiosas, o “código do silêncio” é denominado OMERTÀ (cf.
GIOVANNI FALCONI e M PADOVANI, Cosa nostra: o juiz e os 'homens de honra”. São Paulo:
Bertrand do Brasil, 1993 p.58)



prisão (aparelho transformador de indivíduos). FOUCAULT questiona por que

a prisão não seria imediatamente aceita, visto que, ao encarcerar, “retreinar” e

“tomar dócil” o aprisionado, ela acaba por reproduzir os mecanismos que se

encontram no corpo social (podendo acentuá-los um pouco). Isso acontece porque

o que acaba ocorrendo neste ambiente ê uma verdadeira despersonalização,
mortificação, uma desprogramação 56 daquele que acaba por adentrá-Io, a ponto

de, seguindo as regras de modo a se afastar das aflições (físicas e psicológicas)

que lhe são constante ameaça no estabelecimento, adapte-se tão fortemente ao

sistema que lhe foi imposto, que sinta necessidade de nele permanecer,
amedrontado pelo mundo que abandonou fora da instituição total. Dificilmente isso

ocorreria de outro modo, já que, com vista ã manutenção da estabilidade desta,

nela acaba por haver impermeabilidade, que embaraça a “recuperação” dos
aprisionados, a não ser que estes ainda mantenham fortes, próximas suas
referências com o mundo exterior.

De fato, é de conhecimento geral a falência do sistema prisional, mas cabe

se indagar quanto a uma solução deveras eficiente. No contexto, questiona-se:

sena tal solução a privatização dos presídios brasileiros?

Primeiramente, há que se falar que uma reforma penitenciária deve
observar, essencialmente, quatro fatores: filosofia, disposições legais,
estabelecimento e pessoal. Embora haja quem creia que a solução do problema

carcerário estaria na construção de bastilhas ou no treinamento do pessoal
responsável pelos estabelecimentos, ê mais plausível se apoiar na idéia de que o

modo mais correto de ater o aumento da criminalidade e tentar um começo de

salvamento do sistema prisional é a reorientação da política criminal. Desse modo,

seria interessante ligar a política criminal à social, desburocratizar a execução

penal, fomentar a participação da comunidade neste processo e no controle de

56 No que concerne a esse ponto, relevante a obsen/ação de Lélio Calhau, a seguir transciita; “Ao
ser 'admitido' no presídio, após passar pelo seletivo processo de recrutamento do sistema penal,
entre as pessoas mais pobres, minorias, humildes e sem instrução, o individuo é despido de sua
aparência usual; é identificado (recebe um número); são tiradas sua fotografia e impressões
digitais; são distribuidas roupas da instituição; resumindo, ocorre um verdadeiro processo de
"despersonalízação". Um indivíduo não é mais um indivíduo, ele passa a ser uma engrenagem no
sistema da instituição, e deverá obedecer todas as regras da mesma, e caso não o faça, será
'reeducado' pelos próprios companheiros ou pela equipe de supervisão”.



legalidade dos atos da execução penal, as administrações governamentais
observarem as diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e

Penitenciária, dentre outras medidas, melhor analisadas quando do tratamento

concreto de problemas a isso relativos.

CAPÍTULO 4 PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS

4.1) Privatização dos presídios: história deste posicionamento e a
experiência de outros países

A questão da privatização deve ser entendida dentro de um contexto maior,

que é o do papel que ao Estado caberá neste século. Vem-se discutindo novo

sistema político, mas ainda não se definiu tal sistema. Observam-se as
transfom'lações pelas quais vem passando a relação Estado/particulares, no

sentido da fragilidade dos conceitos e fronteiras do que é competência estatal e do

que está reservado aos particulares.

É nesse contexto que se insere o tema relativo à privatização dos presídios

- na verdade, melhor aplicado o termo mais amplo “desestatização” -, que é

parcela de uma discussão acerca do modo de integração que se pretende entre

Estado e particulares, com vista à coletividade. A privatização é a expressão

maior de um consenso, o de que é necessário redefinir o papel exercido pelo
Estado, essencialmente na área econômica. Trata-se do assunto, no Brasil, desde

o Programa Nacional de Desestatização (PND), quando de sua criação em 1990.

No tocante à questão, não se pode olvidar, contudo, o monopólio do Estado

em relação à segurança pública, defesa nacional e administração da justiça, ainda

que se incentive intensamente a intervenção privada, sob pena de se extrair do
ente - o Estado - o seu ser, a sua essência 57.

57 Já entendia FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. A democracia necessária. 2.ed. São Paulo:
Papirus, 1985. P.49-50 apud VERNALHA FILHO, M. M. A infiltração policial no crime
organizado garantida pela exclusão de ilicitude e prolegômenos da técnica investigativa.



Há muito tempo se busca solução ao problema da prisão 58. Uma das

altemativas apresentadas à situação caótica do sistema penitenciário é a da

privatização dos presídios, uma idéia recente, repleta de controvérsias e posições

conflitantes. Aspectos que acabam por ser exemplos de fortalecimento da
proposta são o fracasso da política de tratamento e reintegração social do
condenado, o sensacionalismo da violência nos meios de comunicação - o que

acaba resultando num clamor social, num sentido infeliz de endurecimento das

penas como castigo e punição, como solucionador da criminalidade. 59

Compreende-se que o Estado não pode, sozinho, decidir o problema
carceráno, mesmo porque se trata, precipuamente, de um problema da sociedade.

Neste contexto é que surge a proposta da privatização dos presídios, que consiste

em um chamamento e uma admissão da participação da sociedade e da iniciativa

pnvada.

Podem-se observar quatro fórmulas distintas acerca da participação das

empresas privadas no setor penitenciário 6°: 1) entrega da direção do
BSÍGDGÍECÍÍIIGFIÍO |)|'ÍSÍOfl3| 3 COI`I`Ip3flhÍa privada - 8 COlTlp8flhÍ8 privada €dÍfÍC8,

São José dos Pinhais, 2000. Monografia apresentada como requisito ao grau de bacharel em
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.) que  o Estado só tem razão de ser na
medida em que impede a guerra de todos contra todos [bellum omnum contra omnes]. O que
justifica a presença do Estado é sua capacidade de exercer o controle da guerra de todos contra
todos, em que o homem é o inimigo do homem.”
58 Assim, DOTTI: “a desgraça secular da falta de verbas para atender as despesas do sistema
penitenciário nasceu com o próprio sistema. ” Todavia, “não se pode reduzir o problema à questão
da falta de verbas, pois o isolamento do ser humano em razão do crime é um assunto muito
delicado para ser resolvido com cálculos contábeis ” apud RODRIGUES, G. de A. Privatização de
prisões: um debate necessário. ln ARAUJO, JUNIOR. Privatização das prisões. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1995. P.33.
59 Aliás, a Criminologia, enquanto ciência que estuda o fato criminoso, a pessoa do infrator, da
vítima e do controle social do comportamento criminoso etc, considera o delito não só como
comportamento individual, mas, antes de tudo, como problema social e comunitário, dado que tem
uma incidência massiva na população, incidência essa dolorosa e aflitiva, é dotado de persistência
espaço-temporal e de consciência geral de sua negatividade. Assim, 9 delito afeta toda a
sociedade e causa sofrimento a todos: ao infrator, à vítima, à comunidade. E problema que nasce
na comunidade e nela deve encontrar maneiras de solução positiva. Delito e reação social são
interdependentes, tudo de acordo com os ensinamentos de MOLINA, A. G.-P. de e GOMES, L. F.
(ln Criminologia, 4.ed revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
P.72-74). Os autores ainda expõem que: “Tudo isso, sem esquecer que a atuação das instâncias
oficiais do sistema não pode ser alheia ao contexto social, senão que longe de sua ficticia assepsia
se vê pennanentemente influenciada pela opinião pública e, desde logo, pelos meios de
comunicação.”



gerencia e comanda a prisão, recebendo os presos diretamente do Estado ou

indiretamente de outro âmbito do sistema penal, sendo a fórmula da
privatização total -; 2) entrega da construção à iniciativa privada, que
posteriormente aluga ao Estado - a companhia privada edifica a prisão, que é

alugada ou arrendada ao Estado, por um período de tempo, até que a propriedade

da prisão passe a ele. Este a gerirá com o seu própno pessoal -; 3) utilização,

pelos particulares, do trabalho dos condenados nas prisões industriais 61- o
trabalho do preso passa a ser objeto do lucro das empresas particulares. Os
estabelecimentos, como as prisões industriais, são construídos por empresários,

ou os presos são contratados para trabalhar em companhias vizinhas 62 -; 4)

entrega de determinados serviços para o setor privado mediante contrato, o
que, hodiemamente, vem-se denominando terceirização dos presídios.66 
serviços tais como o fornecimento de alimentação, educação e assistência
médica.

No que diz respeito à utilização do trabalho dos condenados por parte da

empresa privada, não se podem olvidar os apontamentos do professor JUAREZ

De, acordo com FREIRE, M, de F. Privatização de Presídios: uma análise comparada, in
ARAUJO JÚNIOR, J. M. de A. (coord.) Privatização das Prisões. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995. P. 89-115. P. 91

Das lições de Juarez Cirino dos Santos (in A privatização de presídios), extrai-se que a relação
fábrica/cárcere (ou capital- estrutura social- e punição - controle social) é a matriz da sociedade
capitalista, sendo também a origem da decadência dos sistemas de exploração da força de
trabalho carcerária.
62 A Lei de Execuções Penais, em seu art. 34 (“O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou
empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a fonnação profissional do
condenado.
Parágrafo único. Nessa hipótese, incumbirá à enfidade gerenciadora promover e supervisionar a
produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como
suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada”), autoriza a tomada de
trabalho dos presos, o que não faz é conceder permissão para que os particulares explorem o
trabalho do aprisionado. O trabalho, para este, torna-se essencial à sua reinserção social, mas
desde que não se tome sua mão-de-obra como meio do lucro de particulares, que teriam muito
menos custos, empregados sob exploração, com maior quantidade de produção (em comparação
com a mão-de-obra livre) e, conseqüentemente, maior lucratividade. Assim, a legislação brasileira
enfatiza o trabalho do preso com fins de formação profissional. ,
63 “A terceirização é transferir para terceiros determinados tipos de serviço ou trabalhos, com a
finalidade de diminuir custos e encargos. Um exemplo tipico é o setor de alimentação das casas
penitenciárias do Rio de Janeiro, onde todo o serviço é ou era prestado pelo rei das quentinhas
[espécie de marmita]. Além da privatização e da terceirização há a gestão mista, que é o
gerenciamento compartilhado realizado simultaneamente pelos setores públicos e privados, em
síntese, é o comando por duas pessoas.” (cf. MINHOTO, L. D. Privatização de presídios e
criminalidade.)

60

61



CIRINO DOS SANTOS acerca de modelos de penitenciária, relacionados ao

modo como o trabalho neles é adotado. Destarte, o autor expõe que a prisão

se baseia no princípio da menor elegibilidade (eficácia mínima), o que
representa que as condições de vida na prisão devem ser piores que as condições

da classe trabalhadora mais inferior. Esse pensamento fundou os modelos
clássicos de prisão, quais sejam: os modelos de Gand (Holanda), de Gloucester

(Inglaterra), de Aubum (Estados Unidos) e o de Filadélfia.

Analisando os referidos modelos, Cirino dos Santos, assevera que o
modelo de Gand instituiu o trabalho obrigatório como maneira de reconstrução do

homo oeconomicus, não o instituindo nas penas breves - por conta da
insuficiência da aprendizagem - e nas perpétuas - porque engendrariam
desinteresse de aprendizagem. Já o modelo de Gloucester estabeleceu o
isolamento como método para meditação e reaprendizagem das virtudes, com a

reconversão moral e religiosa do condenado.

Quanto ao padrão filadelfiano, que abriga trabalho isolado em celas
individuais como medida terapêutica, existem três tipos de sistemas de trabalho,

que são: 1) o state-use (mão de obra direcionada à produção de manufaturas

utilizadas pela própria administração penitenciária. Produtividade reduzida,

portanto.); 2) o pub/ic work (emprega o trabalho em obras públicas - construção

de rodovias, prisões etc); 3) o pub/ic account (o sistema carceráno se converte em

empresa pública, visto que o Estado controla o processo produtivo e vende os

produtos no mercado a preço competitivo). Cirino dos Santos acrescenta que este

último sistema acabaria por produzir desemprego e, em última análise, aumento

de criminalidade, em razão dos baixos custos de produção com, por exemplo, os

salários dos presos e os impostos.

Com referência ao modelo auburniano, que abarca o trabalho comum

durante o dia e o isolamento celular durante o período notumo (sistema do
silêncio, que objetiva a disciplina), tem-se que ele introduziu a exploração
capitalista da força de trabalho prisional, organizando o trabalho no
estabelecimento penal do mesmo modo como ele o ê nas fábricas. Também

abnga diferentes sistemas de trabalho, que são: 1) o contract, modelo que



submete a força de trabalho ao Estado, adjunto ao capitalista (este organiza e

disciplina a produção, além de vender as mercadorias a preços altamente

competitivos no mercado); 2) o leasing, que submete a instituição exclusivamente

à autoridade capitalista, pagando esta ao Estado um preço livre de custos. Porém,

este sistema de trabalho poderia acabar transfonnando o delinqüente em escravo,

além de fazer surgirem “acordos” para que as penas fossem sempre longas,

proporcionando maior lucro à parte pnvada. O mencionado autor enfatiza que, a

despeito da má experiência histórica com a exploração privada do trabalho
penitenciário, não se deixaram de apresentar projetos empresariais de utilização

da força de trabalho nas prisões como meio de obtenção de mais-valia, sob um

discurso utilitário, que visa encobrir a finalidade de lucro. Ainda, diz que a
reconstrução histónca do sistema penitenciário e a relação dos modelos de
trabalho na prisão com os processos econômicos do mercado livre levam a
conclusões, como: a) a manufatura trouxe o isolamento do modelo da Filadélfia; b)

a indústria pariu o trabalho em comum do padrão aubumiano c) o desmonte do

estado social engendrou o “estado penal” com o modelo full scale management

dos EUA, que consiste na gestão total do estabelecimento penitenciário por

empresas privadas.

Desse modo, fazendo uma análise comparativa entre a tomada do trabalho

pelo Estado ou pelo âmbito privado, refere o autor que: a) a organização e
disciplina do trabalho do preso pela administração penitenciária levam ã
produtividade reduzida, contudo, preservam a força de trabalho, os seres
humanos; b) já a organização e disciplina do mencionado trabalho pelo campo

privado aumentam a taxa de mais valia e a destruição dos seres humanos,
reduzidos a mera força de trabalho.

CIRINO DOS SANTOS 64 apresenta, também, conclusões das mais

importantes acerca da tomada da força de trabalho dos detentos pelo ãmbito

particular. Seguindo-se seus fundamentos, pode-se ponderar que todo sistema de

exploração capitalista do trabalho do aprisionado trará conseqüências para a

educação, a disciplina, o tratamento carcerário ou mesmo a condição psicológica

64 In A privatização de presídios.



do delinqüente, haja vista que priorizar o trabalho produtivo implica em
enfraquecer estratégias de reeducação do preso e introduz na execução

penal critérios econômicos para as decisões, como boa conduta no trabalho, por

exemplo.

O autor finaliza sua exposição, concluindo que, pelo caráter educativo e

produtivo, com vista à formação profissional, que deve ter o trabalho do
condenado (LEP, artigo 28 e seus §§), não permite a lei que haja exploração

lucrativa da força de trabalho carcerária por empresa privada, tanto quanto por

empresa pública. Ainda, tendo em mente que cabe ao Estado definir o programa

de retribuição e prevenção do crime na aplicação da pena criminal, então a

execução de tal programa deve ficar vinculada ao objetivo de harmônica
integração social do condenado, do que se e›‹trai ser atividade-dever indelegável
do Poder Público 66.

Ainda não se pode falar em análise definitiva dos resultados da
privatização. Há que se ter deveras cautela na adoção de qualquer alteração
relativa à política criminal que vise à diminuição dos gastos públicos. Devem-se

considerar sim, as experiências estrangeiras, mas não se pode olvidar a realidade

efetiva brasileira e suas peculiaridades.

Sejam tomadas para análise algumas experiências estrangeiras: Estados

Unidos, França, Grã Bretanha e Holanda 66.

65 Isso porque a LEP prevê que cabe ao Pode Executivo - autoridade administrativa da prisão - o
poder disciplinar na execução das penas privativas de liberdade e das restritivas de direito no caso
de faltas leves e médias e, no caso de faltas graves, cabe ao Judiciário -juiz da execução penal.
Essas normas (artigos 47 e 48 da LEP) impedem, assim, que o poder disciplinar seja exercido por
particular. Qualquer outra autoridade, que não o Estado, regendo a força de trabalho dos presos
remete à inconstitucionalidade de tal ato, dado que se viola o princípio constitucional da dignidade
humana. Isso porque a mão de obra aprisionada subordinada a empresário privado não representa
relação de emprego, não se repassando aos presos os direitos que detêm os empregados. Dessa
forma, não podem rescindir o contrato, etc, transformando-se tal atitude em subordinação
compulsória dos condenados, o que sustenta a escravização do trabalho.
66 A propósito, EDMUNDO OLIVEIRA, quando de seu projeto de privatização do sistema
penitenciário, em 1992: “O presente projeto de privatização no sistema penitenciário brasileiro é
oriundo de reflexões sobre as modemas e recentes experiências que, neste sentido, vêm sendo
colocadas em prática em estabelecimentos prisionais dos Estados Unidos, da França, da
Inglaterra, da Bélgica e da Austrália”. (Edmundo OLIVEIRA, em proposta apresentada na Reunião
Ordinária do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária realizada no Ministério da
Justiça, em Brasília, 27 de janeiro de 1992 _)



Primeiramente, registre-se que a experiência norte-americana com a

privatização é desigual (pois prevalece nos estados do sul, onde se tem maior

conservadorismo fiscal e corporações mais fracas) e limitada (porque abrange

apenas uma pequena parcela do sistema penal americano). O método adotado

pelos Estados Unidos teve, como início, experiências com as chamadas County

Jails (“prisões de Xerifes”) dos condados (municípios) norte-americanos, que

acolhiam os presos provisórios que cometiam pequenos delitos. A partir dessa

experiência, os govemos estaduais começaram a adotar tal modelo, as
penitenciárias passaram, através de regras contratuais, a ser administradas pela

iniciativa particular, abarcando condenados à pena mínima, média ou alta (nos

seus dois últimos anos de cumprimento). Vários estados norte-americanos vêm

adotando essa prática, como Texas, Oklahoma, Arizona, Califórnia, Colorado e

Flórida, em que grupos particulares dirigem e administram presídios, tratando de

segurança, lazer, alimentação, trabalho, assistência social, jurídica e espiritual aos

presos, narrando suas atividades ao governo e ã Justiça, por meio de relatórios

periódicos. 67.

A sociedade estadunidense também convive com excesso carcerário.

Constatando-se esta realidade, surgiu na década de oitenta intensa discussão

acerca da possibilidade de se transferir a administração da pena ao setor privado

como forma de redução do gasto estatal. Adjunta a esse fato, viu-se a Reforma 88

no Govemo de Ronald Reagan, política que visava ã introdução de práticas
comerciais privadas no serviço público, enfim, a transferência de funções públicas

para o setor privado. Desse modo, a privatização das prisões nos Estados Unidos

surgiu como apenas uma das vertentes da política Iiberalista pregada pelo
Govemo Reagan. Diga-se que a tendência que se apresenta nos Estados Unidos

atualmente é a de maior utilização de um sistema em que a participação das

empresas privadas se limite ao fomecimento de bens e ã prestação de serviços 

como assistência médica, hotelaria, alimentação etc. - e ainda restrito a jovens

delinqüentes e adultos em final de cumprimento de pena. O estilo de privatização

nos moldes integrais está em declínio.

67 o|_|vE|RA, E. P. Política ¢r¡m¡na|...,|=>. 196.



Quanto à França, em 1987, sancionou-se a Lei n.° 87/432, com suas

determinações acerca da participação da iniciativa privada no serviço público

penitenciário francês. Em 1988, foi aprovado o Projeto “programme 13. 000” 68, que

baliza a participação do setor privado na construção de presídios (e o posterior

arrendamento ao Estado) e à manutenção de certos serviços básicos, em que
surgem quatro grupos de empresas francesas partilhadoras do compromisso do

governo relativo à administração dos estabelecimentos vinculados a tal programa,

alcançando-se todo o território francês 69 (diversamente dos Estados Unidos),

dividido em setores, para os fins de concorrência pública.

A França implementou um padrão de dupla responsabilidade, em que cabe

ao Estado, conjuntamente com o grupo privado, o gerenciamento e a
administração do presídio. No padrão francês, o Estado deve indicar o diretor

geral do estabelecimento, responsabilizar-se pela segurança intema e extema do

estabelecimento, além de se relacionar com o Juízo de execução penal e pagar

pelos serviços fomecidos detemwinada quantia em dinheiro, por dia e por preso, à

empresa privada; a esta, cabe a promoção de trabalho, educação, transporte,

alimentação, lazer, assistência socialkjurídica e espiritual e saúde física e mental

do DFGSO do GSÍGDGÍGCÍITIGHÍO pl'ÍSÍO|'l8l. Todavia, 8 Ff'8l"lÇ8 vive Um lT'lOI'Tl€l'lÍO

experimental na privatização penitenciária, cabendo ao setor pnvado demonstrar

ao povo e ao govemo se a privatização é a solução.

Relativamente à Grã Bretanha, em 1984 propôs-se a privatização do
sistema penal inglês. Contudo, não prevalece a posição inicial adotada quando de

tal proposta, pois que esta pretendia limitar a participação do setor privado à

construção e à administração de estabelecimentos para presos provisórios.
Atualmente, há uma tendência bastante consistente em admitir a privatização do

sistema - no sentido de acolher a proposta de controle total das instituições

penitenciárias 7° -, diferentemente do que ocorre com os Estados Unidos, que têm

68 Este programa de caráter centralizador recebe tal denominação tendo em vista que objetiva a
criação de 13.000 novas vagas no sistema penitenciário francês, como modo combatente do
excesso carceráno.
69 Não se distingue a população carcerária, o tipo de preso ou qual a etapa de cumprimento de
pena em que se encontra.

Mais por questões ideológicas do que econômicas, consoante FREIRE.



restringido o conceito de privatização à contratação de serviços e aquisição

de bens com empresas privadas. O arquétipo britânico tem questionada sua

constitucionalidade, quanto à transferência do poder corretivo e da
responsabilidade pela guarda dos aprisionados aos particulares 71.

Já na Holanda, a privação da liberdade e a execução da sentença penal
como monopólio do Estado e o controle junsdicional dos estabelecimentos

penitenciários (o ingresso e a alocação de um preso dentro de determinado
estabelecimento prisional são feitos sob controle jurisdicional) são apresentados

como oposição à questão da privatização. Isto ocorre porque o pais não apresenta

problemática relativa ao excesso de população carcerária - prevalece o princípio

de um prisioneiro por cela -, assim, não há que se falar em privatização como

solução, pois o sistema penitenciário holandês detém relativa eficiência.

A despeito disso, existe na Holanda a execução de sentenças penais
condenatórias em estabelecimentos privados, para as hipóteses de delinqüência

juvenil, mas o que impede que tal fato seja tratado como privatização de prisão é a

não vinculação do trabalho do preso ao lucro do empresário. Freire 72 acredita que

um modelo de privatização total como o norte-americano, na Holanda, não será

aplicado, em razão da forte resistência à idéia da utilização da pena como forma

de acumulação de capital privado. Desta mesma maneira, argumenta-se que seria

difícil tarefa o controle da atividade do particular, além do que não seria legítimo

transferir aos particulares a responsabilidade pela privação da liberdade, surgindo,

com isso, mais dois fatores contrários à privatização. Mas ainda mais relevante

sena a colocação de que a execução da pena precisa ser submetida a um controle

democrático, o que leva à necessidade de intervenção do Estado na execução das

71 Ademais, FREIRE (Privatização de presídios: uma análise comparada. ln ARAÚJO JÚNIOR, J.
M. de. (coord.). Privatização das prisões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. P.89-115)
relata que “Nos Estados Unidos os presos são considerados terceiros beneficiários dos contratos
realizados entre o Poder Público e as empresas particulares, logo podem compelir juridicamente o
empresário privado a cumprir o contrato que este fez com o govemo. Vale ressaltar que tal forma
de controle judicial é, como afirrna Renè Anel Dotti, a garantia das liberdades e a proteção dos
direitos do condenado gue não foram afetados pela sentença condenatória. Na Inglaterra, só quem
é parte em um contrato é capaz de reclamar em juizo os prejuízos que dele derivam por seu
descumprimento. Destarte, os preso ingleses têm menos direitos do que os americanos”. (não há
gzrifo no original)

Op cit..P. 104.



penas privativas de liberdade. Ademais, o govemo seria politicamente
responsável, perante o Parlamento, pela atuação das empresas privadas na

organização penitenciária, sob pena de se ver violado o princípio da separação de

poderes e do controle recíproco entre cada um deles. Assim, tem-se falado mais,

na Holanda, no aperfeiçoamento do sistema atual, em uma descentralização
administrativa dos presídios regionais, tendo o envolvimento com o setor privado
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flexibilidade das direções de penitenciárias. A proposta holandesa terá o início de

sua efetivação no setor de delinqüência juvenil.

Ressalte-se que a doutrina holandesa coloca que a privatização integral

nesse país traria uma não responsabilidade política do govemo pela administração

da pena e, de conseqüência, uma perda do controle democrático via Panamento,

visto que o Legislativo não poderia responsabilizar diretamente particulares que

exercem funções públicas 73. Destarte, o controle terá de existir no ámbito do

Judiciário (por qualquer indivíduo que tiver direito próprio lesado) ou realizado pelo

próprio govemo, que fará com que o contrato de concessão seja cumprido.

4.2) A privatização e seus limites

Encontram-se óbices constitucionais 74 e legais à privatização dos
presídios, pois a execução penal, aplicação das funções da pena, é exercício da

jurisdição, devendo ser prestada diretamente pelo Estado, logo, sendo indelegável

73 No Brasil, o Direito Criminal estabelece, por intermédio do artigo 327do Código Penal, o conceito
de funcionário público para os fins penais, responsabilização etc. (“Art. 327. Considera-se
funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração,
exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1° Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada
para a execução de atividade típica da Administração Pública.)
Assim, a sistemática brasileira faz , também, com que o Estado continue sendo o responsável
direto pelo exercício da função pública.
74 Apenas a título de exemplo, citem-se alguns incisos do artigo 5.°, como lll (“ninguém será
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante" - relaciona-se ao fato de que o
Estado não pode delegar seu poder de coação -, XLI (“a lei punirá qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”), XLIX (“é assegurado aos presos o respeito à
integridade fisica e moral').



aos particulares. Assim, não há que se falar em administração de presídios

por parte da iniciativa privada.

O texto constitucional 75 esclarece que o ius puniendi, o poder de coação e

punição sobre os demais, é monopólio do Estado, pois isso garante a não violação

ao direito de liberdade que detêm os cidadãos. Desde que se coibiu a vingança

privada, o direito de punir ficou concentrado nas mãos do Estado, detentor da

soberania, único ente a exercer o monopólio do uso da força física, não podendo

delegar a particulares tal função. A função pública é indelegãvel, pois que
relacionada à força administrativa. Assim, a violação da indelegabilidade da

função jurisdicional remete à inconstitucionalidade.

No que conceme ao assunto, expõe JACINTO N. M. COUTINHO:

É nesta esteira que salta aos olhos ser impossivel, nas novas condições, a privatização
dos presídios. Trata-se, à evidência, de uma tentativa velada de se fazer prevalecer a
postura neoliberal, que tem tomado de assalto - porque sugestiva - fatia considerável de
nossos estudiosos, realizados pela necessidade do Estado afastar-se da economia. Por
isso, é certo que o afastamento, no estágio atual, é indispensável (em virtude das
distorções que se provocaram, monnente pelo clientelismo e pela postura cartorial). Não é
menos certo que alguns setores não podem restar sem a presença estatal, a começar pelo
ensino judiciário (...) e o sistema penitenciário. A ideologia dominante, por curto lado, com
posturas como a presente, para além do incentivo à alienação, deixa à mostra as mazelas
de um Estado que, inchado não é capaz de resolver a contento as suas obrigações,
máxima as essenciais. Optar pelas solução simplista, de detecção do Estado, parece mais
fácil, mas é o reconhecimento da derrota, da nossa incapacidade de gerir a crise e criar
soluções que não vilipendiem a dignidade humana. O amanhã espera, quiçá, pela
privatização do judiciário 76.

Ainda, consoante parecer do Conselheiro MAURÍCIO KUEHNE, em sessão

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em 24 de abril de 2000,

manifestando-se acerca do Projeto de lei relativo ã privatização 77, entendeu-se:

) o Projeto carece de sustentação à luz do ordenamento juridico, sob o manto

75 Artigo 5.°, inciso XXXV, da CF: “ a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”.
76 COUTINHO, J. N. de M. Ideologia e Privatização de Prisões. Artigo publicado no Informativo
Novos Rumos, da Associação dos Magistrados Brasileiros, publicação do Instituto de Pesquisas
BONIJURIS, edição Piloto, n° 1, 15.03.1993, por ocasião do l Simpósio Nacional sobre Execuções
Penais e Privatizaçãodos Presídios. Apud FREIRE, M de F. Privatização de presídios: uma análise
comparada. ln ARAUJO JÚNIOR, J. M de. Privatização de prisões. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1995. P. 89-115.
77 Projeto de Lei n.° 2.146/1999, do deputado federal Luis Barbosa, projeto que autoriza o Poder
Executivo Estadual a promover a privatização do sistema penitenciário.



constitucional e legal. Na essência, transfere-se ao particular a custódia do

preso, hipótese com a qual não se pode compactuar”. No que se refere à

eventual terceirização de serviços, afirma que “...a questão atinente à eventual

terceirização de serviços pode ser viabilizada. Para tanto há lei e dispensável,

neste aspecto, qualquer reforma legislativa.” E conclui: “Ante tudo o que se expôs,

parece-nos, com a devida vênia, que a proposta apresentada encontra óbices,

quer sob o aspecto constitucional quer legal, frente à Lei de Execução Penal, daí

porque não enseja possa ser objeto de recomendação.” 78.

Igualmente, pode-se colocar que as empresas privadas sofrerão menor

controle sobre suas atividades no contexto da privatização, o que pode fazer com

que elas não mantenham seus padrões de qualidade na prestação dos serviços.

Sob o enfoque ético, não se pode falar em outro indivíduo, que não o

Estado, utilizando força e exercendo poder sobre outro, pois que somente o

Estado está autorizado a coagir moralmente indivíduos da sociedade e não

autorizado a transferir tal poder de coação a outra pessoa. Na situação analisada,

além de a empresa privada exercer poder de coação sobre os condenados - num

modelo de privatização total -, ainda aufere lucros com tal atividade, com o

trabalho carcerário. Não se pode olvidar, também, de questão referente ao fato de

que há possibilidade de as empresas, que administrarão os presídios. ficarem sob

o comando do crime organizado.

A respeito do trabalho penitenciário, as regras mínimas para o tratamento

dos reclusos, estabelecidas pela ONU em 1955, determinam que o trabalho

penitenciário, embora obrigatório, não deve ter caráter aflitivo, além disso, deve

ele procurar se assemelhar ao máximo ao trabalho fora do estabelecimento. As

ditas regras enfatizam que os interesses dos presos e de sua formação
profissional não devem ficar subordinados aos benefícios de ordem pecuniária, de

modo a formar uma 'indústria penitenciária”. 79 Também a LEP, artigo 34, prevê

que fundação ou empresa pública possa gerenciar, com autonomia administrativa,

78 De acordo com MILLÉO, D. M., em monografia apresentada no Curso de Pós-graduação em
Modalidades de Tratamento Penal e Gestão Prisional, da Universidade Federal do Paraná,
intitulada Privatização dos Presídios, 2003.



o trabalho do preso, que deve ter por objetivo a formação profissional do

condenado. Contudo, a lei não menciona tal gerenciamento por empresa

pnvada.

Outrossim, com vista mais aos lucros do que, obviamente, à direção do

estabelecimento, as companhias privadas podem provocar a diminuição dos níveis

de administração ou a redução da remuneração dos funcionários. Há que se falar

também que um particular, aquele que tomará as principais decisões e será regido

por um interesse econômico, pode ser beneficiado por indeferimentos de
livramento condicional ou diminuição do horário de lazer dos presos.

Relevante também o aspecto de que, dificilmente, as prisões privadas

suportarão os encargos relativos à segurança e saúde adequados ao
estabelecimento. Além disso, há grande probabilidade de se ter exploração do

trabalho do preso, sem remunerá-lo e ofertando-lhe condições precárias de
exercício do trabaIho.8°

A privatização faz com que se inverla o que foi alcançado com a
jurisdicionalização do poder. Quer dizer, o preso perde a característica de
indivíduo em processo de ressocialização e ganha o caráter de objeto da empresa

privada. Assim, ir-se-ia contra a evolução do aprisionado (de objeto, a sujeito),

trazendo-lhe de volta a condição de objeto, sua coisificação.

4.3) Privatização ou terceirização? Fórmula legal para a privatização - a
terceirização e seus limites

De início, ressalte-se que, ao se falar em privatização de presídios, quer-se

referir à fomwa já mencionada no capítulo anterior, que é a denominada
“privatização total”. Tal modelo é o que entrega a direção do estabelecimento

prisional a determinada empresa privada, dado que as outras formas de

Cf. MILLÉO, D. M., em sua monografia, já citada. Mas importante a ressalva de que o trabalho,
sem o caráter pecuniário, resulta em escravidão!
80

79

Argumentos exibidos por FREIRE, M. de F. P. 101.



participação do âmbito privado no setor penitenciário constituem o que se

denomina terceirização dos serviços das penitenciárias ou apenas
representam a tomada do trabalho dos presos ou o arrendamento da construção

do estabelecimento prisional.”

Tomando-se por base a falência, no Brasil, do Sistema Penitenciário e toda

a polêmica que o tema trouxe, aqui surgiram duas propostas de implantação do

programa de privatização de presídios, quais sejam, os modelos federal e paulista.

O modelo federal consiste na criação de um sistema penitenciário federal,

em que se deixaria ao cuidado da União as prisões de segurança máxima.
Permitiria a gestão mista, envolvendo Administração Pública e privada. A empresa

privada construiria o estabelecimento dentro dos padrões da Administração
Pública e o gerenciaria. O terreno seria cedido pelo Govemo Federal, as
construções e benfeitorias poderiam ser incorporadas ao patrimônio da empresa

privada e os agentes do sistema penitenciário continuariam a ser servidores

estatais. A empresa privada poderia tomar o trabalho remunerado dos presos 

não só os condenados como também os provisórios - e obter lucros com o
produto do investimento, ensejando salário aos condenados, para que auxiliem

suas famílias 82. Os contratos não seriam superiores a dez anos. Tratar-se-ia,

portanto, de forma de privatização, já que a direção do estabelecimento ficaria a

cargo do agente privado.

O protótipo paulista se fundamenta no federal, apenas que, naquele, os

funcionários do sistema carcerário seriam da empresa privada e não estatais, o

81 Sobre o assunto, assevera ELIZABETH SUSSEKIND, ao se reportar à sugestão do Ministério da
Justiça, aos Estados, de que estes adotem o modelo da terceirização do conjunto de sen/iços dos
presídios: “É importante que não se confunda o que nós estamos falando com o modelo, que nem
existe no Brasil, que se chama de privatização de penitenciárias”.
82 Além disso, a remuneração não pode ser inferior a % do valor do salário mínimo e deve atentar,
também, a outras finalidades: LEP “Art. 29. (...)
§ 1°. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não
reparados por outros meios;
b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em
proporção a ser fixada e sem prejuizo da destinação prevista nas letras anteriores.



que reduziria, por demais, o investimento público no setor. Ocorre que a lei

paulista não tem competência para dispor acerca de Direito Penal e
Processual Penal. Dessa forma, não pode tratar da execução penal, visto que esta

é de competência pnvativa da União - de acordo com o artigo 22, da Constituição

Federal 83 _ Ademais, ter-se-ia que falar em lei específica e não em lei de
concessão de obras e serviços públicos 84, pois que se trataria de privatizar o
estabelecimento.

Traz-se à memória o fato de que o Estado não pode transferir sua
pretensão executória, de acordo com o que detennina o texto da Lei Maior,

objetivando a garantia da liberdade. Assim, não há que se falar em gerenciamento

de presídios por empresas privadas - privatização total 85 -, mas cabe se falar em

contratação de serviços 88 e/ou locação de estabelecimentos. assim como a
tomada do trabalho dos presos 87 - mediante remuneração  como objeto da

relação Estado/empresas particulares, o que se tem denominado de terceirização

§ 2°. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do
pecúlio, em cademetas de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em
liberdade.”
83 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho; (...)
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões
especificas das matérias relacionadas neste artigo”.
84 Segundo GEISA DE ASSIS RODRIGUES. Privatização de prisões: um debate necessário. Em
Privatização das prisões. (coordenador) João Marcello de Araújo Júnior. Editora RT), os
governantes paulistas utilizam o disposto na Lei n. ° 7835/92 (de concessão de obras e serviços
públicos) para afirmar que, mesmo não sendo esta uma lei específica acerca de privatização de
presídios, autoriza-a. E, para justificar este pensamento, estendem o emprego do termo parceria à
sig nificação de privatização.
85 Quanto ao assunto, observa MARCELO FREIRE, “O modelo de privatização total é incompatível
com o sistema juridico brasileiro, sendo que se fundamenta em uma ideologia ultrapassada, pois
tal movimento só encontra suporte empírico. Busca sobreviver como forrna de solução das
mazelas do sistema penal diante da crise fiscal do Estado”.
86 Observe-se que se teria que falar em contrato de fornecimento entre a Administração e a
empresa responsável pelos senriços, preferencialmente contrato de fornecimento contínuo. O
contrato de fornecimento é aquele em que a Administração Pública ajusta a aquisição de coisas
móveis necessárias à realização de suas obras ou à manutenção de seus serviços, dentro das
condições contratuais estabelecidas.
87 Apesar de que tal tomada do trabalho do preso, inevitavelmente, assumirá um caráter de lucro,
de acordo com o que expõe o professor CIRINO DOS SANTOS, o que já foi analisado
anteriormente. Desse modo, mais conveniente se aceitar, tão só, a proposta da terceirização dos
senriços nas penitenciárias e, ainda assim, a título de experiência, por determinado período,com a
análise dos resultados que virão.



do conjunto de serviços prestados na penitenciária, além da mera construção

do estabelecimento pelo setor privado 88.

Mesmo assim, ainda que sob supervisão estatal, a participação particular

nos presídios teria um controlador, que administrana os sen/iços que a empresa

estivesse prestando e sena responsável 88, objetivamente, por todos esses
serviços prestados no estabelecimento penal. Aqui se coloca a preocupação com

possível ação do crime organizado, controlando presídios, pois que o controlador

pode não aparecer ao público.

O modelo terceirizador atrai fortemente o Estado, porque baseado em um

discurso de economicidade e humanização na execução da pena pnsional.
Justifica-se a proposta de terceirização, sob o enfoque do Estado, porque ela

autoriza a redução de despesas, com contratação de servidores públicos e
realização de concursos públicos; diminuição da preocupação com eventuais

greves, gastos com aposentadoria, licença e exonerações - inclusive as
decorrentes de prática de corrupção - etc. Todavia, há que se falar que se deve

obedecer, outrossim, à isonomia no tratamento dos presos (no caso de os
serviços terceirizados serem custeados pelos próprios condenados, por exemplo,

aqueles denominados de “colannho branco”)

Todavia, referida economicidade pode ser aparente, mesmo porque não se

pode perder de vista o que determina o Enunciado n. ° 331 do TST 88, acerca da

88 Neste caso, deveria haver contrato de obra pública (edifício público - o presídio) com o
particular, que seria um ajuste administrativo, tendo como objeto a construção, reforma ou
ampliação de imóvel destinado ao público ou ao serviço público (de acordo com as lições de
MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro, p.233)
89 Além disso, os administradores teriam a responsabilidade de se adequarem aos princípios e
normas da LEP, o que, não raro, poderia trazer conflitos com os interesses das empresas, dado
qjue estes seriam econômicos!
8 N° 331 - CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE
Revisão do Enunciado 256
l - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vinculo
diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n° 6.019, de
03.01.1974).
ll - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vinculo de
emprego com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (Art. 37, ll, da
Constituição da República).
lll - Não forma vinculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n°
7.102, de 20. 06. 1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados
à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



responsabilidade subsidiária da Administração Pública em relação às
obrigações trabalhistas da empresa tomadora de serviços (em especial,

quando não comprovada a regular existência de licitação para contratação).

Ainda há que se ressaltar, como forma de balizamento ã realização de

terceirizações dos serviços prestados nos presídios, o aspecto administrativo. A

transferência da prestação de serviços públicos ao particular consiste em forma de

concessão destes. Assim, como todo contrato de concessão, a terceirização deve

ficar sujeita ã autorização legal, regulamentação e licitação, cabendo ao
concedente a fiscalização dos serviços prestados.

4.4) A experiência paranaense 91

A experiência da privatização, na realidade terceirização, chegou ao Brasil

por intermédio da implantação da Penitenciária Industrial de Guarapuava, no

Estado do Paraná. Aqui, ou mesmo em outros Estados - como no Ceará -, vem

crescendo, desde então, a terceirização dos serviços em presídios.

A Penitenciária Industrial de Guarapuava (PIG) foi inaugurada em 12 de

novembro de 1999, sendo a primeira unidade prisional terceirizada do país. Com

l V - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na
responsabilidade subsidiária do tomador dos sen/iços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto
aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas
públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual
e constem também do titulo executivo judicial (artigo 71 da Lei n° 8.666/93).
91 As informações apresentadas e os dados expostos neste capítulo constam, basicamente, do site
do sistema penitenciário paranaense, já mencionado. Informações atualizadas dão conta, todavia,
de acordo com o Ministério da Justiça (site http/Á'www.mj.gov.br, acessado em 26 de setembro de
20030, de que o déficit do estado paranaense, atualmente, é de 2.811 (duas mil, oitocentas e
onze) vagas. A população carcerária é de 11.106 (onze mil, cento e seis) detentos, mas as vagas
disponiveis são 8.295 (oito mil, duzentas e noventa e cinco).

Trazem-se dados relevantes acerca do numerário relativo ao Estado do Paraná. Também
de acordo com MINHOTO, op cit, p.163, esse Estado, em 1995, possuía 3.624 (três mil, seiscentas
e vinte e quatro) vagas, mas abrigava 8.160 (oito mil, cento e sessenta) presos, portanto, déficit de
4.536 (quatro mil, quinhentos e trinta e seis) vagas.



capacidade para 240 lugares, abriga, atualmente, 230 presos do sexo
masculino em regime fechado, presos que prestam trabalhos nos canteiros de

obras existentes, podendo alcançar, com isso, a diminuição de suas penas. Pela

remição , a cada três dias trabalhados, um dia da pena é abatido 92.

O funcionamento da PlG está assentado em um tripé, qual seja, o Estado 

responsável pela custódia do preso -, a empresa contratada - incumbida dos

serviços, da operacionalização da unidade prisional - e a iniciativa privada (as

fábricas de sofás e de palitos, por exemplo) - encarregada do treinamento dos
detentos.

O critério para recepção, na realidade SELEÇÃO, de detentos na PIG é

rigoroso. Aceitam-se presidiários, que não os de alta periculosidade. submetidos a

uma entrevista prévia. A entrevista, realizada pela direção do presídio, com

acompanhamento de um psicólogo, um assistente social e um segurança, tem

como objetivo identificar se o preso tem vocação para os trabalhos nas oficinas. A

mão de obra dos detentos é utilizada por uma fábrica de móveis que se instalou

na prisão - a Azulbrás -, além de uma empresa local, a Estilo Palitos, que
absorve quarenta presos.

Os condenados que se encontram na PIG trabalham em tumos (dois) de

seis horas e recebem, por mês, 75% do salário mínimo 93 como pagamento. O

dinheiro pode ser destinado às suas famílias ou a uma conta de poupança. mas a

maioria dos detentos prefere que o envio seja aos familiares.

O presídio - assim como a Penitenciána Industrial de Cascavel e a Casa de

Custódia de Londrina, no Paraná, e o Presídio Industrial do Carin, em Juazeiro do

Norte, Ceará, - é administrado pela empresa Humanitás (formada pelos grupos

de segurança e de prestação de serviços Pires e Metropolitana), com 140
funcionários, 105 na área de segurança e os demais nas áreas médicas e
assistenciais.

92 Artigo 126 LEP: “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi-aberto
poderá remír, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. (...)
§ 1°. A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3
štrês) de trabalho.”
3 A relação de trabalho com os presos não é regida pelas leis trabalhistas, pois que não se trata

de relação de emprego. Cf. artigo 28, § 2.° LEP.



A empresa se encarrega de fomecer toda infra-estrutura de pessoal

(segurança, técnicos etc), além de material de expediente e de limpeza,
alimentação, medicamentos, uniformes, material pessoal, roupa de cama etc. Ao

Estado ficam reservados o controle e a administração da custódia do preso.

Segundo o gerente da Humanitás, Victorino Favero, o Estado gasta, por
mês, R$ 350 mil com o custeio da PIG, sendo R$112 mil com a folha de

pagamento e R$52 mil em refeições. 94 Todavia. o contrato assinado com o

governo - mediante procedimento licitatório - estabelece repasse, pelo Estado, de

quantia equivalente a R$1.000,00 por vaga, esteja ela ocupada ou não. 95

Quanto à Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), construída nos
mesmos padrões da PIG, foi inaugurada em 22 de fevereiro de 2002, possui 240

vagas (condenados do sexo masculino, sob regime fechado) e nela instalada uma

unidade de produção de móveis denominada Anjos. Desse modo, sendo também

terceirizada, tem sua operacionalização executada por uma empresa privada,

contratada pelo Estado POV ITIGÍO de |ÍCÍÍ8ÇãO. A referida GITIDFGSG fica €I"lC3fT`€Qãd8

de fornecer a infra-estrutura, de pessoal, material de expediente e limpeza,
alimentação, medicamentos, uniformes, material de higiene pessoal, roupa de

cama etc., ficando a segurança externa a cargo da Polícia Militar.

No que conceme à Casa de Custódia de Londrina, inaugurada em 20 de

novembro de 2001, acomoda 320 presos aguardando julgamento. Sendo também

terceirizada, tem sua operacionalização a cargo de uma empresa privada, no
caso, a Humanitás, que faz a segurança intema, fomece alimentação, uniformes,

material de higiene, assistência jurídica, médica, odontológica,_psicológica e social
808 detentos.

Em termos de penitenciária terceirizada, a mais recente foi a Penitenciária

Estadual de Piraquara, inaugurada em 16 de abril de 2002, com capacidade para

550 presos, cujos serviços ficaram a cargo da empresa catarinense de segurança

94 Informações extraídas do artigo Requião visita Penitenciária Industrial de Guarapuava:
Governador voltou a afirmar que pretende rever as terceirizações no sistema penitenciário. Diário
da Manhã - o jornal dos campos gerais. Acessado em 04 de setembro de 2003.
95 Informações extraídas de : GODOY, M. op. cit.



Montesinos. Trata-se da maior unidade prisional construida pelo governo

paranaense.

Reportagens dão conta de que o índice de reincidência, no Paraná, é um

dos menores do País. Aduzem que a taxa de 30% está muito abaixo da média

nacional, que é de 82%, segundo dados do Governo Federal. Estados como
Minas Gerais (57%), Pernambuco (48%) e Goiás (45%), que também realizam

pesquisa sobre o retomo de ex-presos às penitenciárias, também têm taxas
maiores que a paranaense. As duas penitenciárias industriais do Estado
apresentam um resultado ainda melhor. Em Guarapuava, o índice de reincidência

na unidade inaugurada, há três anos, não chega a 2%. Dos 161 detentos que já

deixaram a prisão, apenas um voltou a cometer crimes. No início de 2003, o
Govemo do Estado entregou uma penitenciária, no mesmo padrão, no Municipio

de Cascavel, na região Oeste, e, logo, estará concluída a Penitenciária Estadual

de Ponta Grossa, nesses mesmos moldes.

Notícias como estas expõem positivamente o sistema penitenciário
paranaense e seu modelo de gestão prisional, de modo a permitir que outros

países o tomem por análise, como Chile e Angola.

As diferenças entre as unidades terceirizadas e as do “velho modelo” - não

terceirizadas - trazem questões referentes à administração do sistema e as
pessoas nela envolvidas. Discute-se desde os custos de cada penitenciária, até o

tratamento dispensado aos condenados e o tipo de trabalho a eles oferecido.

Quanto aos custos, tem-se considerável diferença. Nas penitenciárias

tradicionais, cada detento custa aproximadamente R$700,00 por mês. Nas
unidades terceirizadas, tem-se um custo médio de R$1.400,00. 96 Mas existem

várias controvérsias quanto ao efetivo custo de um preso estabelecido em unidade

terceirizada. Nesse sentido, Marcelo Godoy assevera ser de R$2.000,00 o referido
custo na PIG. 97

95 De acordo com dados fornecidos em: Uma sentença, penas diferentes. Jomal o Estadão.
Disponível em : http:¡ƒwvvw.milen¡o.com.br. Acessado em 05/09/2003.
97 GODOY, M. Radiografia do cárcere: preso terceirizado custa R$ 2 mil no PR. O Estado de São
Paulo. Disponível em: http:/fwww.estadao.com.br. Acessado em: 05/09/2003.



No que concerne à experiência paranaense com presídios
terceirizados, KUEHNE expõe que: “Ela precisa continuar, mas não é possível

saber se haverá algum reflexo negativo. É preciso acompanhar as pessoas que

vão cumprir a pena retomar ao meio social e ã sociedade nos próximos 10 anos

99, para avaliar seu comportamento e saber se houve ou não reincidência”. 99

98 Dado o período de experiência da efetivação da proposta.
99 In Uma sentença, penas diferentes. Jomal o Estadão. Disponível em
http;/,fvvww.milenio.com.br. Acessado em 05/09/2003.



CONCLUSÕES

Falando-se da situação precária em que se encontra o sistema
penitenciário brasileiro, relevante comentar, inicialmente, que a idéia de crise

abrange dois lados. Pode-se, a partir dela, amadurecer questões, possíveis
soluções, ou deixar que o sistema se afogue ainda mais.

Ancorar-se-ia o sistema prisional se a idéia de privatização, querendo

significar a administração dos estabelecimentos penais, bem como a tomada dos

serviços dos presos nas mãos de empresas privadas, fosse implementada. Deve

se observar, em qualquer questão penitenciária, o monopólio estatal na execução

das penas. Disso não se pode fugir. O gerenciamento das cadeias pela iniciativa

privada, como já exposto, ofende o jus puniendi estatal, já que só a ele compete o

poder de coagir e submeter os indivíduos à sua soberania.

Não se pode, a prete›‹to da economicidade ou, pior, apontando-se a
falência do ente estatal '°°, adotar, como solução, o chamamento dos empresários

particulares na execução da pena. O Estado não vem conseguindo dar conta, de

maneira satisfatória, de efetivar as garantias que se pretendem com um Estado

Democrático Social. Isso é notório. Entretanto, há campos que devem,
necessariamente, ficar restritos à atuação estatal (um deles seria o campo relativo

à execução material da pena).

É chegada a hora de buscar soluções, mas jamais respostas que ofendam

princípios, direitos e garantias fundamentais dos individuos. Demonstrado que não

é plausível falar em privatização, nos moldes integrais, há que se analisar outras

hipóteses.

Pode-se falar no amadurecimento de idéias como a terceirização dos
serviços dos presídios, desde que adjunta a outras medidas, dado que a simples

concessão dos referidos serviços não pode ser considerada solucionadora da

crise. É aceitável a terceirização, porque, quanto a ela, não há óbices

10° Reconhecendo-a e admitindo a impossibilidade de se seguirem caminhos alternativos que
mantenham o jus imperíi do Estado.



constitucionais, nem da Lei de Execução Penal, tampouco de nenhum outro

documento legislativo.

Quanto à construção dos estabelecimentos por empresas particulares,

também não há impedimentos, podendo-se seguir essa proposta. Todavia, tanto

em relação a ela, quanto no tocante à concessão dos serviços, os ditames da Lei

de Licitações devem ser observadas, além de se adotarem medidas auxiliares.

Referentemente à tomada do trabalho dos condenados, segue-se o feliz

posicionamento do professor CIRINO DOS SANTOS, dado que, não raro, a idéia

de comandar tal trabalho se desvirtuará, coisificando o preso e enxergando-o

como mero objeto de lucro.

Desse modo, sena importante relacionar à possibilidade da terceinzação

dos serviços e da concessão da obra pública, políticas subsidiárias, como vincular

a política criminal à social, desburocratizar a execução penal, fomentar a
participação da comunidade neste processo e no controle de legalidade dos atos

da execução penal, e, finalmente, pelas administrações govemamentais, observar
as diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do

Ministéno da Justiça.
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