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ALGUMAS QUESTÕES PARA REFLEXÃO!

⇨ Quais os principais modelos de gestão
penitenciária na realidade brasileira?

⇨ Existe um modelo ideal de gestão
penitenciária? Qual o modelo de referência?

⇨ Que aspectos legais estão relacionados à
segurança pública e à gestão penitenciária?



I – A REALIDADE DAS PRISÕES NO BRASIL E 
OS MODELOS DE GESTÃO PENITENCIÁRIA

População presa, vagas e déficit no Sistema 
Prisional Brasileiro (2004-2014)

Fonte: MJ/DEPEN. Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias – InfoPen. Anos: 2004 a 2014. ¹Mês de junho.
Organização dos dados: o autor

Ano 2004 2006 2008 2010 2012 2014¹

Vagas 200.417 236.148 266.946 281.520 310.687 376.669

Déficit 

/Vagas
135.941 165.088 184.483 214.731 237.316 231.062

Total de

Presos
336.358 401.236 451.429 496.251 548.003 607.731







OS MODELOS DE GESTÃO PENITENCIÁRIA

GESTÃO PÚBLICA

FEDERAL

ESTADUAL

CO-GESTÃO

TERCEIRIZAÇÃO

PPPs



A GESTÃO PENITENCIÁRIA PÚBLICA FEDERAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

⇨ Alto nível de profissionalização, iniciando pelo
Curso de Formação Profissional do Agente, com mais
de 500 h/a de conhecimento teórico e prático,
focando na operacionalização de procedimentos;

⇨ São colocados em prática manuais de
procedimentos em rotina penitenciária;

⇨ Definição das atribuições de cada setor e rotinas,
visitações e disciplina em norma e na prática;

⇨ Cumprimento dos ditames legais pelo Estado;



A GESTÃO PENITENCIÁRIA PÚBLICA FEDERAL

⇨ Gestão e ações de segurança interna e externa
realizada exclusivamente por Agentes Federais;

⇨ Excelente estrutura física, de pessoal e de
equipamentos;

⇨ Inexistência de superlotação, fugas, motins e
rebeliões ou entrada de materiais ilícitos;

⇨ Promoção de ações de reintegração social;

⇨ Elevado nível de segurança e disciplina.



A GESTÃO PENITENCIÁRIA PÚBLICA FEDERAL

⇨ Existência de poucas Unidades Prisionais,
voltadas especificamente para o RDD;

⇨ Fortalecimento de lideranças sobre a massa
carcerária, após retorno para a Unidade de origem;

⇨ Distanciamento entre a família e o preso.







A GESTÃO PENITENCIÁRIA PÚBLICA ESTADUAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

⇨ Gestão e ações de segurança interna e externa
realizada por servidores efetivos;

⇨ Estruturas físicas variáveis;

⇨ Existência de superlotação, motins, rebeliões,
assassinatos, fugas e constantes tentativas de fugas;

⇨ Ações de reintegração social limitadas;

⇨Nível de segurança e disciplina variável.

⇨ Atuação de facções criminosas.



A GESTÃO PENITENCIÁRIA PÚBLICA ESTADUAL

Casa de Custódia de Teresina-PI

Vagas: 336 Total de presos: 972



A GESTÃO PENITENCIÁRIA PÚBLICA ESTADUAL
UM NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA

CASA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE ALTOS-PI
Vagas: 130 Total de presos: 128











O MODELO DE CO-GESTÃO PENITENCIÁRIA (PPP)
COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MG



O MODELO DE CO-GESTÃO PENITENCIÁRIA (PPP)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

⇨ Remuneração do ente privado por cada preso;

⇨ Lucro para a instituição privada;

⇨ Taxa de ocupação limitada à quantidade de vagas;

⇨ Pagamento de baixos salários a funcionários;

⇨ Maiores possibilidades na oferta de serviço e
trabalho para o preso;



O MODELO DE CO-GESTÃO PENITENCIÁRIA (PPP)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

⇨ Previsão de multa ao ente privado;

⇨ Seletividade dos apenados;

⇨Menor controle do Estado e da sociedade;

⇨ Boa estrutura física e bons níveis de segurança;

⇨ Elevado custo social;

⇨Risco de exploração ilegal de mão-de-obra;

⇨Maiores possibilidades de corrupção.



O MODELO DE CO-GESTÃO PENITENCIÁRIA (PPP)



O MODELO DE CO-GESTÃO PENITENCIÁRIA 
(TERCEIRIZAÇÃO)



O MODELO DE CO-GESTÃO PENITENCIÁRIA 
(TERCEIRIZAÇÃO)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

⇨ Precariedade na oferta dos serviços;

⇨ Lucro para a instituição parceira;

⇨Maiores possibilidades de corrupção;

⇨ Pagamento de baixos salários a funcionários;

⇨ Maior atuação de facções criminosas.



O MODELO DE CO-GESTÃO PENITENCIÁRIA 
(TERCEIRIZAÇÃO)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

⇨ Elevados índices de assassinatos a presos;

⇨ Risco de exploração ilegal de mão-de-obra;

⇨ Rebeliões com massacres e fuga em massa;

⇨ Alto custo¹ para o Estado/sociedade;

¹“Custo de preso em cadeia privada no AM é quase o 
dobro da média nacional”.

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1847345-custo-de-
preso-em-cadeia-privada-no-am-e-quase-o-dobro-da-media-nacional.shtml



PRESOS ASSASSINATOS EM PEDRINHAS - SÃO LUIS-MA (2013)

MASSACRE NO COMPAJ - MANAUS-AM (2017)



II – SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO
PENITENCIÁRIA: ASPECTOS LEGAIS

⇨ [...] Entende-se que o sistema de segurança
tem de ser sistêmico, rápido, um processo
que envolva não só atividades preventivas
ou de contenção: precisa ter um início, que
é a prevenção, e um final, que é recuperar e
tratar os autores do delito.

(BENGOCHEA et. all., 2004).



II – SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO
PENITENCIÁRIA: ASPECTOS LEGAIS

⇨ O artigo 144 da Constituição Federal de 1988
preceitua: “a segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio [...].

⇨ A Lei nº 11.473/2007 estabelece as atividades de
“guarda, vigilância, custódia de presos;
cumprimento de mandados de prisão e de alvarás
de soltura” como sendo “imprescindíveis à
preservação da ordem pública”.



II – SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO
PENITENCIÁRIA: ASPECTOS LEGAIS

⇨ O “[...] STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 1717-6/DF de 2002,
manifestou pela indelegabilidade de
atividade típica de Estado, que abrange o
poder de polícia, de tributar e de punir, a
uma entidade privada” (PASTORAL
CARCERÁRIA, 2014).



II – SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO
PENITENCIÁRIA: ASPECTOS LEGAIS

⇨ Compete exclusivamente ao Estado a garantia do
direito à liberdade individual natural consagrada no
“contrato social” pelo princípio de natureza ética.

⇨ Com base nesse princípio “a única coação
moralmente válida seria aquela imposta pelo
Estado por meio da execução de penas ou outras
sanções”, não podendo o ente estatal transferir a
terceiros esse poder de coação.

(MAURÍCIO, 2011)



II – SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO
PENITENCIÁRIA: ASPECTOS LEGAIS

⇨ Quanto à questão jurídica a transferência da
gestão do Sistema Prisional a terceiros colide
frontalmente com o princípio do monopólio
estatal da violência e do jus puniendi. Estas
atribuições são exclusivas de Estado,
portanto, indelegáveis. Configuraria o
rompimento do “contrato social”, implicando
em vício de constitucionalidade.

(MAURÍCIO, 2011)



II – SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO
PENITENCIÁRIA: ASPECTOS LEGAIS

⇨ Transferir a terceiros as atividades de
segurança pública e de execução penal,
atribuições estas monopólicas estatais, seria
deduzir a inexistência do Estado enquanto
instituição política de defesa da coletividade,
da ordem pública e da segurança social,
portanto a gestão penitenciária por terceiros
encontra óbice também de natureza política.

(MAURÍCIO, 2011).



⇨ Em Relatório da Pastoral Carcerária
Nacional elaborado em 2014 sobre
prisões privatizadas no Brasil foi
possível não comprovar os argumentos
à privatização.

⇨ Efetivamente, não há informações
suficientes para realizar uma análise
segura da efetividade da privatização no
âmbito dos estados, a começar pela
falta de transparência.

(PASTORAL CARCERÁRIA, 2014).



⇨ O Ministério da Justiça, através do DEPEN,
elaborou um Manual estabelecendo postulados,
princípios e diretrizes para a implantação de um
Modelo de Gestão para a Política Prisional no país.

⇨ O Modelo apresenta as interfaces entre o sistema
prisional e as políticas públicas, problematiza as
estratégias de segurança, apresenta referências
para a organização administrativa das secretarias
estaduais e das unidades prisionais, para a
reestruturação das carreiras de servidores
penitenciários, bem como oferece instrumentos
metodológicos para viabilizar uma gestão eficiente.



CONSIDERAÇÕES / SUGESTÕES

⇨ Inserção constitucional do Sistema Prisional
no artigo 144 da Constituição, através da
aprovação, imediata, da PEC 308/2004, que cria a
Polícia Penal.

⇨ Federalização de tipos criminais, processuais
penais e de execução penal, através de reformas
do CP, CPC e LEP.

⇨ Ampliação de medidas e alternativas à pena
privativa de liberdade.



⇨ Inclusão do Sistema Prisional no Projeto de Lei de
criação do SUSP. Projeto nº 3734/2012 (Câmara dos
Deputados).

⇨ Elaboração e efetivação de um Programa Nacional
de Segurança Pública que atenda aos princípios e
diretrizes da Conseg/2009.

⇨ Atualização da LEP e cumprimento desta pelo Estado;

⇨ Expressa vedação em lei quanto a formação de
PPP e/ou terceirização de atividades prisionais fins.



REFERÊNCIAS

BENGOCHEA, Jorge Luiz Paz et. all.. A transição de uma polícia de controle para
uma polícia cidadã. São Paulo em Perspectiva, 18(1): 119-131, 2004.

FILHO, José de Jesus & OI, Amanda Hildebrand (Coord.). Prisões privatizadas
no Brasil em debate/Pastoral Carcerária Nacional. São Paulo: ASAAC, 2014.

MAURÍCIO, Célia Regina Nilander. A Privatização do Sistema Prisional. 2011

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_arquivos/9/TDE-2011-05-11T14:04:10Z-
10849/Publico/Celia%20Regina%20Nilander%20Mauricio.pdf.

MJ/DEPEN. MODELO DE GESTÃO PARA A POLÍTICA PRISIONAL. Disponível
em: http://www.justica.gov.br/modelo-de-gestao_documento-final.pdf.

______. https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-
do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf.


