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RESUMO: Os estabelecimentos prisionais brasileiros sofrem atualmente uma 
grande crise. Apesar da existência de normas internacionais e nacionais 
assegurando o respeito à dignidade do preso dentro das prisões, elas não estão 
sendo executadas. Nesse contexto, se apresenta a gestão de presídios por meio de 
contratos de Parceria Público-Privada (PPP) como alternativa ao modelo de gestão 
pública. O objetivo desse estudo é demonstrar que, através de contratos de PPP, é 
possível criar estruturas de incentivos às concessionárias mais aptas a garantir a 
efetividade dos direitos dos presos do que aquelas às quais os agentes públicos 
estão submetidos no modelo público de gestão. Em especial, é explorada a relação 
entre indicadores de desempenho e sistema de remuneração da concessionária. O 
modeo de PPP do Complexo Penal de Minas Gerais servirá como base concreta 
para essa análise.  

 

Palavras-Chave: Parceria Público-Privada; Estabelecimento prisional; Sistema de 
Mensuração e Desempenho; Sistema de Pagamento. Complexo Penal de Ribeirão 
das Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: The Brazilian prisons are currently suffering a major crisis. Despite the 
existence of international and national standards ensuring respect of prisoner’s 
dignity inside the prison, they are not being executed. In the context, the prison 
management through Public-Private Partnership (PPP) agreements is presented as 
an alternative to the public management model. The aim of this study is to 
demonstrate that, through PPP agreements, it is possible to create incentive 
structures to which public agents are subject in the public management model. 
Specifically, the relationship between performance indicators and the 
concessionaire’s paying system is explored. The PPP model adopted to the 
management of Criminal Complex in Minas Gerais will serve as a concrete basis for 
this analysis. 

 

Key Words:  Public-Private Partnership; Prisons Establishments; Measuring and 
Performance System; Payment System; Criminal Complex Ribeirão das Neves. 
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Introdução  

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objeto a análise das 

Parcerias Público-Privadas (PPP) como instrumento de gestão para os 

estabelecimentos prisionais brasileiros. Importa investigar se e em que medida as 

PPPs seriam uma alternativa viável – e desejável – ao atual modelo público de 

gestão desses estabelecimentos no Brasil. 

A escolha desse tema tem como justificativa a atual conjuntura das prisões em 

todo o país, apresentando uma série de problemas estruturais, como por exemplo, 

superlotação, e falta de condições mínimas de habitalidade e salubridade, além dos 

elevados custos para o Estado. Tal situação, de completo desrespeito ao disposto 

nas normas internacionais e nacionais sobre a gestão de presídios e tratamento dos 

detentos, revela a incapacidade do modelo público de gestão em prestar à 

sociedade um nível adequado de serviço. Nesse sentido, impõe-se a reflexão sobre 

novas alternativas de gestão do sistema carcerário, dentre as quais destacam-se as 

PPPs. 

Assim, é necessário, em um primeiro momento, apresentar os órgãos 

responsáveis pela administração penitenciária e apontar, mesmo que de forma 

breve, os problemas do atual modelo público de gestão. Com base nessa 

contextualização, sugere-se, como hipótese de pesquisa, o modelo de gestão por 

meio de PPPs como modelo institucional capaz de proporcionar um serviço mais 

eficiente, isto é, que dê efetividade aos direitos do preso com um menor custo para o 

Estado.  

Num segundo momento, serão aprofundadas as características do modelo de 

PPP adotado no Brasil, apresentando a análise econômico-jurídica para a sua 

adoção e as razões pelas quais tal modelo é mais eficiente ao modelo público 

atualmente aplicado. O ponto de ressalte deste capítulo será a análise da vinculação 

contratual entre os sistemas de mensuração de desempenho da concessionária e de 

sua remuneração. Importante observar a estrutura de incentivos criada por essse 

mecanismo para que o serviço seja prestado de acordo com o que foi pactuado 

contratualmente. 
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Para ilustrar os pontos tratados durante o trabalho, será feito um estudo de 

caso, analisando alguns dispositivos contratuais da PPP do Complexo Penal de 

Ribeirão das Neves, situado no estado de Minas Gerais. 

Por fim, conclui-se o presente Trabalho de Conclusão de Curso com a 

apresentação de considerações finais sobre o tema, nas quais procura-se defender 

as PPPs como arranjo institucional mais eficiente do que o atual modelo público de 

gestão.  

 

1- A Gestão Pública do Sistema Prisional  

1.1. Breve Descrição das Condições do Atual Sistema de Gestão de 
Presídios no Brasil 

Os direitos humanos e as garantias legais dos presos estão previstos não só 

no nosso ordenamento jurídico pátrio, como também em Resoluções da 

Organização das Nações Unidas (ONU), as quais o Brasil internalizou em nossa 

legislação1. As Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos, adotada em 1955, 

em Genebra, pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre o Tratamento dos 

Prisioneiros2

Apenas de forma exemplificativa, importante trazer algumas dessas regras 

para a sua adequada compreensão: 

, trazem um rol exaustivo de garantias aos presos que têm que ser 

adotadas nos sistemas penitenciários de todos os países signatários do tratado.  

 

“8. b) Presos preventivos devem ser mantidos separados dos 
condenados; 
 
9.1) As celas ou locais destinados ao descanso notório não devem 
ser ocupados por mais de um recluso. Se, por razões especiais, tais 

                                                           
1 Brasil. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução nº 14, de 11 de novembro 
de 1994. Disponível em <http://www2.mp.pr.gov.br/cpdignid/telas/cep_legislacao_2_5_6.html>. 
Acesso em: 19 set. 2013.  
2 Brasil. Conselho Econômico e Social da ONU. Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-
Administra%C3%A7%C3%A3o-da-Justi%C3%A7a.-Prote%C3%A7%C3%A3o-dos-Prisioneiros-e 
Detidos.-Prote%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/regras-minimas-
para-o-tratamento-dos-reclusos.html> Acesso em: 19 set. 2013.  
 

http://www2.mp.pr.gov.br/cpdignid/telas/cep_legislacao_2_5_6.html�
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-Administra%C3%A7%C3%A3o-da-Justi%C3%A7a.-Prote%C3%A7%C3%A3o-dos-Prisioneiros-e%20Detidos.-Prote%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html�
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-Administra%C3%A7%C3%A3o-da-Justi%C3%A7a.-Prote%C3%A7%C3%A3o-dos-Prisioneiros-e%20Detidos.-Prote%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html�
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-Administra%C3%A7%C3%A3o-da-Justi%C3%A7a.-Prote%C3%A7%C3%A3o-dos-Prisioneiros-e%20Detidos.-Prote%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html�
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-Administra%C3%A7%C3%A3o-da-Justi%C3%A7a.-Prote%C3%A7%C3%A3o-dos-Prisioneiros-e%20Detidos.-Prote%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html�
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como excesso temporário de população prisional, for necessário que 
a administração penitenciária central adote exceções a esta regra, 
deve evitar-se que dois reclusos sejam alojados numa mesma cela 
ou local. 
 
10. As acomodações destinadas aos reclusos, especialmente 
dormitórios, devem satisfazer todas as exigências de higiene e 
saúde, tomando-se devidamente em consideração as condições 
climatéricas e especialmente a cubicagem de ar disponível, o espaço 
mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação. 
 
12. As instalações sanitárias devem ser adequadas, de modo a que 
os reclusos possam efetuar as suas necessidades quando 
precisarem, de modo limpo e decente.” 

 

À luz dos artigos tratados e fazendo uma rápida comparação com o nosso atual 

sistema prisional, identificamos que tais regras não estão nem de perto sendo 

seguidas.  O caso do presídio de Urso Branco3

A mesma ineficiência administrativa ocorre no cumprimento das normas 

internas brasileiras, tanto em âmbito constitucional, quanto infraconstitucional. A 

Constituição Federal traz em seu art. 5º um rol expressivo de incisos tratando das 

garantias aos apenados, podendo-se destacar o inciso XLIX, que dispõe o respeito à 

integridade física e moral dos presos.  

 é exemplo emblemático de 

responsabilização do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

pela não observância das Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos. No 

entanto, apesar dessa responsabilização ter ocorrido em 2002, até hoje não vimos a 

execução de tais comandos internacionais, tendo o Estado brasileiro permanecido 

inerte frente à situação prisional.  

As normas infraconstitucionais especificam essas garantias, tanto dos direitos 

dos presos, quanto das regras para estruturação dos estabelecimentos prisionais. 

                                                           
3 Em decorrência das deficiências nas penitenciárias, temos desdobramentos de rebeliões que 
comprometem a integridade física e a própria vida de muitos detentos. A exemplo disso, importante 
destacar um episódio levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, trata do caso da Casa de 
Detenção José Mario Alves, mais conhecido como Presídio Urso Branco, localizado em Porto 
Velho/RO. Devido às péssimas condições nesse cárcere, os detentos se rebelaram entre si e contra o 
próprio sistema levando a morte de centenas de presidiários com o intuito de poder negociar com o 
poder público melhores tratamentos. No entanto, tais negociações não foram cumpridas, levando a 
ocorrência de novos eventos de brutalidade. Assim, a Comissão Interamericana dos Direitos 
Humanos determinou medidas cautelares a serem respeitadas e executadas pelo governo brasileiro 
para assegurar a vida dos detentos que ainda se encontravam abrigados em tais presídios. Contudo, 
quase nenhuma dessas medidas foi acatada, desta forma, o caso foi enviado a Corte que emitiu uma 
Resolução determinando, além da imposição de sanções aos responsáveis das chacinas, a adoção 
de medidas para a proteção da vida e da integridade física dos detentos.  
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Como exemplo, podem ser citadas a Lei de Execução Penal (LEP)4

No entanto, não é possível observar a efetividade de tais comandos legais. 

Desta forma, em 2007 foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito pela 

Câmara dos Deputados para investigar a real situação do sistema penitenciário 

brasileiro, além de verificar o cumprimento ou não da legislação nacional e 

internacional relacionado aos direitos dos encarcerados. 

 e as Resoluções 

e Portarias do Ministério da Justiça. 

Durante esse inquérito a CPI manteve contato com autoridades dos Poderes 

Executivos e Judiciário Federal e Estaduais; promoveu audiências públicas com 

autoridades vinculadas ao tema e entidades de classe e da sociedade civil, realizou 

diligências nos estabelecimentos penais nos estados brasileiros, tendo contato direto 

com os encarcerados.  

No relatório ficou evidenciado que os presídios vivem com ausência de 

organização estrutural e funcional, os quais geram aos apenados condições 

degradantes para cumprimento das suas penas. Inexiste assistência material, as 

acomodações são degradantes, péssimas condições de higiene, péssima qualidade 

da alimentação, corrupção dos agentes penitenciários, falta de segurança e 

monitoramento eletrônico e outros exemplos mostram com clareza que: “o sistema 

carcerário nacional se constitui num verdadeiro inferno, por responsabilidade pura e 

nua da federação brasileira através da ação e omissão dos seus mais diversos 

agentes.”5

Outro relatório produzido anualmente é do Conselho Nacional do Ministério 

Público. Nele se realizam inspeções em estabelecimentos prisionais no Brasil. Neste 

ano de 2013 os membros do Ministério Público inspecionaram 1.598 

estabelecimentos prisionais

 

6

                                                           
4 Podem ser citados como exemplo os artigos 10, 11, 12,14, 83, 85 da Lei de Execução Penal, Lei nº 
7.210/84. 

, em que foram verificados itens como: capacidade, 

5 Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília. 2009. P. 70. Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf>  
6  Compreendem-se em as penitenciárias, cadeias públicas, casas do albergado, colônias agrícolas 
ou industriais, hospitais de custódia e outros estabelecimentos prisionais previstos na lei.  

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf�
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estrutura, perfil da população, integridade física dos presos, acesso à saúde, 

assistência jurídica e educacional, trabalho, disciplina, observância de direitos, etc.7

No relatório produzido foi constatado que entre março de 2012 e fevereiro de 

2013 foram registradas 121 rebeliões e 769 mortes nos estabelecimentos 

verificados, sendo desse total, 110 mortes foram classificadas como homicídio e 83 

como suicídio. Além disso, foram constatadas mais de 20 mil fugas, evasões ou 

ausência de retorno após concessão de benefício. Nestes casos, apenas 3.734 

presos foram recapturados e 7.264 retornaram a prisão espontaneamente.

 

8

Em relação à assistência jurídica, em 211 locais (13%) não é proporcionada 

de forma permanente; em 1.036 (quase 65%), não há serviço de assistência jurídica 

no próprio estabelecimento. 

  

 Quase metade dos estabelecimentos (780) não possui cama para todos os 

presos e quase um quarto (365) não tem colchão para todos. A água para banho 

não é aquecida em dois terços dos estabelecimentos (1.009). Não é fornecido 

material de higiene pessoal em 636 (40%) locais e não há fornecimento de toalha de 

banho em 1.060 (66%). A distribuição de preservativo não é feita em 671 

estabelecimentos (42%). As visitas íntimas são garantidas em cerca de dois terços 

do sistema (1.039 estabelecimentos). Cerca de 60% dos estabelecimentos (968) não 

contam com biblioteca; falta espaço para prática esportiva em 756 locais (47%) e 

para banho de sol (solário) em 155 (10%)9

 Outro fator que tem implicações diretas sobre a ressocialização do preso é o 

estudo dentro dos presídios. Conforme trata a advogada e Presidente do Conselho 

. 

                                                           
7  Conselho Nacional do Ministério Público. Dados Inéditos do CNMP sobre o Sistema Prisional. 
Disponível em: < http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-
prisional>.  

 
8 Conselho Nacional do Ministério Público. Dados Inéditos do CNMP sobre o Sistema Prisional. 
Disponível em: < http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-
prisional>.  
9  Conselho Nacional do Ministério Público. Dados Inéditos do CNMP sobre o Sistema Prisional. 
Disponível em: < http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-
prisional>.  

http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-prisional�
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-prisional�
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-prisional�
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-prisional�
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-prisional�
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/3486-dados-ineditos-do-cnmp-sobre-sistema-prisional�
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Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, Maíra Fernandes, somente 10% da 

população carcerária no Brasil estuda, incluindo os cursos profissionalizantes10

Contudo, nada mais flagrante e alarmante do que a questão alarmante de 

superlotação dos estabelecimentos prisionais. A Comissão Parlamentar de Inquérito 

apresenta como ideal a existência de celas individuais, seguindo o comando 

internacional Regras Mínimas da ONU supramencionado, pois evitaria a violência e 

abusos sexuais que geralmente são vivenciados pelos reclusos nos 

estabelecimentos prisionais

.  

11

As Diretrizes Básicas para a Construção, Ampliação de Reforma de 

Estabelecimentos Penais do Ministério da Justiça estabelece a seguinte regra para 

as dimensões mínimas para as celas: 

. Porém, os elevados custos das construções são 

utilizados como justificativa para a não implementação de celas individuais. 

 

Capacidade 
(vaga) 

Tipo Área Mínima (m2) 

1 Cela Individual 6,00 

2 Cela Coletiva 7,00 

3 Cela Coletiva 7,70 

4 Cela Coletiva 8,00 

5 Cela Coletiva 9,00 

                                                           
10 FERNANDES, Maíra. Lei de Execuções não conseguiu humanizar sistema penitenciário. In: 
Tribuna do Advogado,  Rio de Janeiro: Órgão de Divulgação da OAB/RJ, ano XLII, nº 532, novembro, 
2013, p. 18/19 
11  Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília. 2009. P. 241. Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf> 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf�
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6 Cela Coletiva 10,00 

 

A coleta de dados no sistema prisional brasileiro iniciou, de fato, a partir do ano  

de 1995, sendo constatado nesse ano a existência de 148. 760 internos12. Conforme 

dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), levantados no final de 

2012, no nosso país a população carcerária aumentou em cerca de 300.000 

(trezentos mil) sem que a capacidade do sistema prisional aumentasse 

proporcionalmente. Há, aproximadamente, um déficit de 240.000 (duzentos e 

quarenta mil) vagas nas penitenciárias.13

No estado de Minas Gerais, foco deste trabalho, foi constatado no relatório da 

CPI que este ente federativo possui 34.608 presos para 23.560 vagas, havendo um 

déficit de 11.048 vagas

  

14

Esses dados mostram com clareza a inoperância do Estado que não consegue 

proporcionar efetividade aos direitos dos presos previstos em nosso ordenamento 

jurídico. Os dados reforçam a imagem de que as prisões brasileiras não regeneram, 

mas sim, embrutecem, produzem e reproduzem infratores, seja devido ao descaso 

com as penitenciárias ou por sistemas pedagógicos falhos, ou mesmo por 

insuficiência de profissionais, tais como, sociólogos, psicólogos, assistência médica 

em geral e outros. Assim ressalta Maria Alice Miranda dos Santos

. As diligências ocorreram nas cidades de Ponta Nova, 

Ipaba, Rio Piracicaba e Região Metropolitana de Belo Horizonte, devido a 

acontecimentos trágicos ocorridos nos presídios ali encontrados. Após as 

investigações nesses estabelecimentos, a comissão constatou uma série de 

irregularidades, como, poucos servidores trabalhando na parte interna e externa; a 

existência de armas, drogas, celulares e produtos inflamáveis e a superlotação.  

15

                                                           
12 Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília. 2009. P. 243. Disponível em 
<

: 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf> 
13 Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Brasília. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1198078-deficit-de-vagas-em-presidios-no-pais-cresce-15-e-
chega-a-240-mil.shtml>. Acesso em 08 maio 2013.  
14  Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília. 2009. P. 77. Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf> 
15 SANTOS, Maria Alice Miranda dos. A ressocialização do Preso no Brasil e suas 
Consequências para a Sociedade. Revista Científica do Departamento de Ciências Jurídicas, 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf�
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1198078-deficit-de-vagas-em-presidios-no-pais-cresce-15-e-chega-a-240-mil.shtml�
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1198078-deficit-de-vagas-em-presidios-no-pais-cresce-15-e-chega-a-240-mil.shtml�
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf�
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O sistema penitenciário precisa passar por uma reforma, com o 
objetivo de garantir que a execução da pena se dê da forma 
como prevista pelo ordenamento jurídico, preservando a 
dignidade do preso e permitindo que o mesmo reflita sobre 
seus erros e não mais volte a praticá-lo, daí a necessidade de 
um sistema prisional racional e humano, que possibilite 
verdadeiramente a ressocialização do apenado, pois é 
impossível recuperá-lo com o atual sistema penitenciário. 

 
 
1. 2. A Competência Estatal para Administração dos Presídios 

 

Para compreender melhor a ineficiência estatal, conveniente que seja 

apresentado neste tópico quais os órgãos competentes para gerir os 

estabelecimentos prisionais, mais especificamente os presídios estaduais. 

Necessário, também, focar na estrutura mineira, haja vista que será, em momento 

oportuno, o foco deste trabalho.  

Inicialmente, importante observar que o sistema penitenciário brasileiro 

abrange esferas federal e estadual. Ou seja, há estabelecimentos carcerários 

administrados diretamente pela União e estabelecimentos administrados pelos 

estados16

Existem hoje cinco estabelecimentos penais federais, em cada região do país: 

penitenciárias federais de Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), 

Porto Velho (RO), Brasília (DF)

.  

17

                                                                                                                                                                                     
Políticas e Gerenciais do Uni-BH. Disponível em: 

. Conforme trata o art. 3º do Decreto 6.049 de 2007, 

os estabelecimentos penais federais se justificam pelo interesse da segurança 

pública ou do próprio preso. Isso é, estes estabelecimentos têm como finalidade 

principal o alojamento de criminosos de altíssima periculosidade, expoentes de 

http://revistas.unibh.br/index.php/dcjpg/article/view/64/39 
16  Mesmo que estes tenham sido construídos com recursos repassados pela União. 
17 Em 20/09/2013 o Ministério da Justiça Publicou o edital de licitação para construção da 
penitenciária de Brasília.  

http://revistas.unibh.br/index.php/dcjpg/article/view/64/39�
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crimes organizados, cuja atuação causa prejuízos consideráveis aos sistemas 

estaduais18

A Lei de Execução Penal prevê no artigo 61 os órgãos para execução penal. 
São eles:  

.  

“Art. 61. São órgãos da execução penal: 

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

II - o Juízo da Execução; 

III - o Ministério Público; 

IV - o Conselho Penitenciário; 

V - os Departamentos Penitenciários; 

VI - o Patronato; 

VII - o Conselho da Comunidade. 

VIII - a Defensoria Pública.”   

 

 Importante destacar desses oito órgãos, quatro deles: o Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Conselho Penitenciário e 

os Departamentos Penitenciários, por estes terem atribuições expressamente 

previstas na LEP de fiscalização dos estabelecimentos prisionais. 

Os artigos seguintes da LEP tratam das funções de cada desses órgãos, 

sendo necessário apresentar algumas delas.  

 Em primeiro lugar, quanto ao juízo da execução, vale mencionar que, apesar 

das suas atribuições estarem mais focadas para questões ligadas à instauração e 

execução da pena dos detentos, prevê o art. 66, VII a competência para 

“inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para 

o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de 

responsabilidade”. No entanto, por esta competência não ser observada19

                                                           
18 O objetivo é retirar esses criminosos do seu estado de influência, minimizando ou neutralizando as 
atividades delitivas que desempenham no próprio cárcere.  

, o 

19  De acordo com a presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, a 
Resolução 47 regulamenta e fiscaliza as vistorias previstas na Constituição, que não vinham sendo 
cumpridas. A resolução foi publicada no Diário da Justiça no dia 21 de dezembro de 2007. Disponível 
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Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou a Resolução nº 47 para dar maior 

efetividade a este dispositivo.  

A Resolução 47 regulamenta e fiscaliza as vistorias previstas na Lei de 

Execução Penal e na própria constituição. Contudo, o avanço limitou-se à criação 

desta resolução, que aprimorou o sistema de fiscalização. Ou seja, apesar da 

resolução prever essas inspeções de forma mais frequente, não há providências 

para melhorias nas falhas encontradas a partir dessas fiscalizações, e, além disso, 

não há a responsabilização dos responsáveis por tais falhas. Assim, nada adianta a 

existência de normas se elas não são efetivas.  

Sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), o 

artigo 64 menciona que cabe a ele elaborar planos de desenvolvimento para a 

política penitenciária, além de inspecionar, fiscalizar e avaliar os estabelecimentos 

penais brasileiros, tanto em âmbito federal, quanto estadual.  

A criação do CNPCP ocorreu de certa forma para preencher uma lacuna da 

administração da Justiça Penal20

As mesmas falhas supramencionadas podem ser auferidas ao Departamento 

Penitenciário Nacional, órgão executivo de Política Penitenciária Nacional, além de 

apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, conforme estabelece o art. 71 da LEP. Suas atribuições estão 

previstas no artigo 72, em que podemos destacar o inciso II que estabelece mais 

uma vez a competência de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos penais 

para este órgão.  

. No entanto, mesmo com a sua criação, tais 

atribuições do conselho não são concretizadas. Apesar de existirem planos de 

desenvolvimento, não se consegue efetivá-los. O ponto essencial para a 

materialização de tais planos é o controle e fiscalização intensiva, no entanto, além 

de ser dispendioso para a administração pública, é inviável que esta dê conta de 

todos os estabelecimentos prisionais sozinha. 

                                                                                                                                                                                     
em:<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL2585745598,00JUDICIARIO+PASSARA+A+INSPECI
ONAR+PRESIDIOS+MENSALMENTE.html>  
20 JÚNIOR, Heitor Piedade. O Papel do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. In: 
___. Anais do Congresso Nacional de Execução Penal. Rio de Janeiro. 2003. p. 98.  

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL2585745598,00JUDICIARIO+PASSARA+A+INSPECIONAR+PRESIDIOS+MENSALMENTE.html�
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL2585745598,00JUDICIARIO+PASSARA+A+INSPECIONAR+PRESIDIOS+MENSALMENTE.html�
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Os dois últimos órgãos tratados, o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e o Departamento Penitenciário Nacional, são entidades federais 

ligadas ao Ministério da Justiça, assim, pode-se dizer que exercem um papel de 

gestão prisional de forma mais ampla, auxiliando e fiscalizando não só os 

estabelecimentos federais, mas também os estaduais. Ou seja, o sistema 

penitenciário estadual é administrado diretamente pelo próprio estado federativo.  

Cada estado da federação possui um órgão de administração dos presídios, 

normalmente, são secretarias ou subsecretarias de gestão penitenciária criada para 

este propósito. Mas em cada estado, esses órgãos possuem diversas 

nomenclaturas e têm estruturas de organização próprias. Por exemplo, os 

estabelecimentos prisionais do Estado do Rio de Janeiro são administrados por uma 

secretaria própria, a SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), da 

mesma forma o Estado da Bahia, sendo administrado pela Secretaria de 

Administração Penitenciária e Ressocialização. Já as penitenciárias do Estado de 

Minas Gerais, que merecem destaque neste trabalho, não tem uma secretaria 

própria para este fim. Contudo, na estrutura da Secretaria de Estado de Defesa 

Social (SEDS), há a Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI) que é 

responsável por gerir mais de 25 mil vagas em 128 unidades prisionais.21

Conforme estabelece o art. 53 do Decreto nº 45870/2011

 

22

                                                           
21 Disponível 

 que dispõe sobre 

a organização da Secretaria de Estado de Defesa Social, a SUAPI tem por finalidade 

https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=165>  
22 Art. 53. A Subsecretaria de Administração Prisional tem por finalidade gerenciar o sistema prisional 
do Estado, em consonância com as diretrizes da SEDS, competindo-lhe: 
I - participar do planejamento e execução da política prisional do Estado; 
II - assegurar a aplicação da legislação e diretrizes vigentes referentes à administração da execução 
penal e ao tratamento do indivíduo privado de liberdade; 
III - responsabilizar-se pelas atividades de atendimento e assistência ao preso, bem como pelas 
atividades de segurança e disciplina nas unidades prisionais sob sua responsabilidade; 
IV - proceder ao registro dos presos sob sua responsabilidade e à sua movimentação entre as 
unidades prisionais; 
V - exercer atividades de inteligência prisional destinadas ao levantamento e disponibilização de 
informações que auxiliem as ações governamentais na área de segurança pública; 
VI - disponibilizar informações estatísticas e gerenciais acerca das atividades de sua área de 
competência, incluindo dados a respeito dos indivíduos privados de liberdade; 
VII - gerenciar os sistemas de informação sob sua responsabilidade; 
VIII - estabelecer, em conjunto com a Subsecretaria de Inovação e Logística do Sistema de Defesa 
Social, as diretrizes para a construção de unidades prisionais para atendimento à demanda de vagas, 
bem como a manutenção da estrutura física das unidades prisionais existentes; 
IX - executar e coordenar atividades de gestão administrativa, financeira e patrimonial de suas 
unidades prisionais e centrais, conforme orientações da Subsecretaria de Inovação e Logística do 
Sistema de Defesa Social; 

https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=165�


20 
 

 

gerenciar o sistema prisional do estado de Minas Gerais, em consonância com as 

diretrizes da própria secretaria.  

Nesse contexto, insere-se o Conselho Penitenciário, órgão consultivo e 

fiscalizador da pena, previsto no inciso IV, artigo 61 da LEP tratado acima.  

Estabelece implicitamente o artigo 69, § 1º da LEP que cada estado da 

federação possuirá um conselho penitenciário, sendo os seus membros nomeados 

pelo Governador do estado. Esse conselho é vinculado, normalmente, às secretarias 

estaduais voltadas a administração das penitenciárias. No caso de Minas Gerais, 

trata o art. 3º do Decreto que o Conselho Penitenciário integra a área de 

competência da SEDS.  

Uma das competências do conselho, prevista na própria Lei de Execução 

Penal é inspecionar os estabelecimentos penais. Desta forma, o conselho de cada 

estado irá fiscalizar se as secretaria estaduais, ou subsecretarias, estão 

administrando os presídios de forma como a legislação federal e estadual orientam.  

Assim, chega-se a conclusão que apesar de estarem sendo realizadas as 

fiscalizações trazidas por leis pelos mencionados órgãos, das conclusões advindas 

destas fiscalizações nada está sendo feito, seja por falta de recurso23

                                                                                                                                                                                     
X - coordenar e executar atividades de administração de pessoal de suas unidades centrais e 
prisionais, conforme diretrizes da Subsecretaria de Inovação e Logística do Sistema de Defesa 
Social; 

, seja por falta 

de organização da Administração Pública. Essa omissão da Administração Pública 

diz respeito, principalmente, às atividades de elaboração e implementação de 

XI - estabelecer, em conjunto com a Escola de Formação da SEDS, o perfil de pessoal para lotação 
nas unidades centrais e prisionais da Subsecretaria, bem como as diretrizes para seleção, formação 
e capacitação de pessoal; 
XII - participar e colaborar com atividades necessárias à integração dos órgãos do Sistema de Defesa 
Social; 
XIII - articular a elaboração de parcerias com entidades públicas e privadas, visando à melhoria do 
tratamento dado ao preso e à segurança de unidades prisionais, ainda que sob a responsabilidade de 
outros órgãos; 
XIV - Estabelecer e acompanhar as ações relativas ao programa de Gestão do Sistema Penitenciário 
- GESPEN; 
XV - Estabelecer, acompanhar e monitorar os indicadores de resultado definidos pelo programa de 
Gestão do Sistema Penitenciário - GESPEN; e 
XVI - propor ações que visem à redução de custos, melhor aproveitamento dos recursos financeiros e 
que proporcionem maior celeridade às rotinas de trabalho das Unidades Prisionais. 
23 Para confirmar esta ausência de recursos, o relatório feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito 
traz objetivamente que os estados têm mostrado certa impossibilidade em proporcionar novos 
investimentos à altura da velocidade das necessidades sociais, em particular, em favor da segurança 
pública como um todo.  
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propostas de medidas para corrigir os problemas identificados por meio da 

fiscalização e garantir efetividades dos direitos dos presos.  

Desta forma, importante se pensar em um modelo que tente solucionar, ou 

pelo menos melhorar, a atual situação alarmante dos presídios. Ou seja, achar um 

modelo que prestará o serviço de forma mais eficiente, dando efetividade aos 

direitos dos presos com o menor custo24

 

 possível para o estado. Assim, propõe-se a 

Parceria Público-Privada como forma de gerar esses benefícios ao sistema 

carcerário.  

2. Introdução a PPPs em Estabelecimentos Prisionais e sua Estrutura de 
Incentivos para o Cumprimento do Contrato pela Concessionária 

 

Ao longo dos anos 1980, principalmente, contatou-se a necessidade de 

investimentos em infraestrutura para possibilitar um ritmo sustentável de crescimento 

econômico impulsionado pela globalização. A crise fiscal em que grande parte dos 

países no mundo se encontravam não permitia, porém, que esses investimentos 

fossem financiados exclusivamente com recursos públicos. As políticas de 

desestatização surgem nesse contexto como forma de atrair o investimento da 

iniciativa privada em infraestrutura. 

Desta forma, surge, na Inglaterra, o modelo de Parceria Público-Privada 

denominada, Private Finance Iniciatives (PFI). Conforme este modelo, seria 

transferido ao parceiro privado o risco do empreendimento, Além disso, era condição 

de realização ddo projeto a demonstração do bom emprego dos recursos (good 

value for Money25

                                                           
24 Entenda-se custo aqui tanto em critérios financeiros, como também em relação à própria 
“sobrecarga” ao Estado.  

). Se, inicialmente, o objetivo do governo inglês ao utilizar as PFIs 

era viabilizar financeiramente os seus projetos de infraestrutura, por meio de 

25 “PFI, em amplas linhas, é uma espécie de contrato de prestação de serviços, a partir da exploração 
de uma infraestrutura construída pelo parceiro privado, Além disso, caracteriza esse tipo de contrato 
o fato de o investimento privado ter sua amortização e remuneração asseguradas, ao menos 
parcialmente, por alguma sorte de pagamento público.” (RIBEIRO, Maurício Portugal e PRADO, 
Lucas Navarro Comentários à Lei de PPP – Parceria Público-Privada Fundamentos 
Econômicos-Jurídicos. Malheiros Editores, 2007. p. 26.) 
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investimentos de empresas privadas, com o tempo, o objetivo maior passou a ser a 

eficiência na prestação de serviços públicos26

Com base em contexto semelhante, surgiram, no Brasil, a partir dos anos 

1990, as iniciativas de desestatização, dentre as quais se destacam as concessões 

de atividades desempenhadas pelo Poder Público à iniciativa privada, tanto por meio 

de contratos de “concessão comum”, regidos pela Lei nº 8.987 de 1995

.  

27, quanto por 

meio de contratos de “concessão patrocinada” e “concessão administrativa” regidos 

pela Lei nº 11.079 (Lei de Parceria Público-Privada)28

Especificamente em relação à Lei de PPP, o objetivo do governo era oferecer 

maior flexibilidade para a estruturação de projetos de infraestrutura pública por meio 

de investimentos, tendo em vista o grande êxito que estava ocorrendo na adoção 

desse modelo de gestão em outros países. Nesse sentido, esclarece  José dos 

Santos Carvalho Filho: 

.  

“As parcerias público-privadas têm sido adotadas com sucesso em 
diversos ordenamentos jurídicos, como, entre outros, os de Portugal, 
Espanha, Inglaterra e Irlanda, e apresentam como justificativa dois 
pontos fundamentais, sobretudo em relação aos países ainda em 
desenvolvimento: a falta de disponibilidade de recursos 
financeiros e a eficiência da gestão do setor privado”.29

 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio Mauricio Portugal Ribeiro explica as 

razões da elaboração do marco legal das PPPs30

Em primeiro lugar, era preciso abrir espaço para viabilizar a 
implementação de projetos incapazes de, por si sós, alcançarem a 
autosustetabilidade financeira, apesar do seu alto retorno econômico 

: 

                                                           
26 RIBEIRO, Maurício Portugal e PRADO, Lucas Navarro Comentários à Lei de PPP – Parceria 
Público-Privada Fundamentos Econômicos-Jurídicos. Malheiros Editores, 2007. p. 31. 
27 Em 1995 surgiu a Lei nº 8.987 que criou o regime geral da concessão e da permissão de serviços 
públicos, regulamentando o art. 175, parágrafo único da Constituição Federal. Contudo, esta lei não 
abrangia obras de grandes vultos que dependiam de subsídios públicos para a viabilização de seus 
projetos27, assim, nesse quadro surge a Lei 11.079 de 2004, conhecida como Lei das PPP, que 
instituiu normas gerais de licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública.  
28 Contudo, para este trabalho, será trabalhada apenas a Lei de Parcerias Público-Privadas. 
29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 460/461. 
30  RIBEIRO, Maurício Portugal e PRADO, Lucas Navarro Comentários à Lei de PPP – Parceria 
Público-Privada Fundamentos Econômicos-Jurídicos. Malheiros Editores, 2007. p. 31/32. 
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e social. Nesse sentido, a lei de PPP passou a admitir a 
realização de pagamento de subsídios pela administração aos 
concessionários de serviços públicos em projetos que não se 
sustentam com a mera cobrança de tarifas. Além disso, pretendia-
se viabilizar a amortização de investimentos realizados para prestar 
serviços diretamente ao poder publico em prazo maior de cinco anos, 
que é o limite trazido pela lei. Já o segundo objetivo, justifica-se a 
criação da PPP pela conveniência de viabilizar investimentos em 
infraestrutura sem aumentar o endividamento público e com 
reduzido impacto na meta do resultado primário. Assim, torna-se 
necessário o desenvolvimento de alternativas ao investimento 
público direto, que viabilizem os projetos sem impacto na dívida 
pública e com efeito reduzido no resultado primário31

 

 (grifamos) 

Assim, como pode ser extraído deste trecho e como se verá no próximo 

capítulo de forma mais aprofundada, transferir ao parceiro privado, numa relação de 

prestação de serviços públicos, a responsabilidade de financiar, construir, operar e 

manter o serviço pode ser uma forma eficaz de diminuir a sobrecarga do estado, 

permitindo que o Poder Público tenha como foco de sua atuação somente o 

processo de fiscalização dos resultados finais32 proporcionados pela gestão 

privada33

Nesse contexto que surge a proposta de adoção do modelo de gestão por 

meio de PPP para estabelecimentos prisionais. Embora no Brasil ainda não haja 

larga experiência em PPPs de estabelecimento prisional, é possível encontrar esse 

modelo (em suas diferentes formas) em países como EUA, Inglaterra, Portugal, 

Austrália, dentre outros.  

.  

                                                           
31 As PPPs apenas atingem o objetivo de desoneração do orçamento público se transferirem ao 
parceiro privado riscos suficientes, nos termos da portaria do Tesouro Nacional. 
32 Importante ressaltar que os órgãos de execução penais continuarão a existir, contudo, focando a 
sua competência na fiscalização dos resultados da gestão privada.  
33 Citando de forma exemplificativa um projeto de PPP de grande êxito no Brasil, trata do Hospital do 
Subúrbio, primeiro hospital constituído por meio de PPP, localizado na Bahia. Com um fluxo de 
atendimento de, aproximadamente, 16 mil pacientes por mês, o hospital virou referência não só no 
Brasil, mas no mundo, sendo premiado em Washington pelo prêmio “Parcerias Emergentes” do 
Internacional Finance Corporation, concedido aos dez melhores projetos de PPP na América Latina. 
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Nos EUA, por exemplo, quase dez por cento das prisões são administradas 

por empresas privadas. Peter H. Kyle34

 State governments found private prisons attractive primarily 
because of the reduce cost of operations, faster build times, and 
politically expedient financing. Due to budget, capital, and labor 
constraints in the public sector, the private sector can build prisons 
faster and operate them at a lower cost than government prison. The 
Correction Corporation of America, for example, can build a prison in 
nine months and have it operational within twelve, whereas a similar 
government facility would require a three-year window.   

 explica o que justifica a criação de uma PPP 

em estabelecimentos penais nos EUA: 

Portanto, a PPP para estabelecimentos prisionais, assim como as PPPs em 

outros serviços, foi pensada tanto no Brasil, quanto no mundo como forma de 

diminuição dos custos do governo. Contudo, não basta somente a Administração 

Pública reduzir os seus gastos se o serviço não for prestado da melhor forma 

possível, já que este que tem que ser o objetivo principal. Desta forma, ao se propor 

uma PPP é essencial estabelecer indicadores de desempenho para que o parceiro 

privado execute o serviço nos parâmetros dispostos contratualmente. Os indicadores 

de desempenho presentes no contrato estabelecem as características do serviço 

que a concessionária deverá prestar35

Um argumento que é utilizado pela doutrina é se esse sistema não geraria um 

estímulo para que as concessionárias de estabelecimentos prisionais começassem 

uma política “pró-encarceramento”, haja vista que a forma de remuneração é, de 

forma simplificada, por unidade de preso. Nesse sentido argumenta Cristiane 

Achilles Guedes

.  

36

Além disso, com a implementação da parceria publica-privada 
no sistema prisional, a empresa privada ira receber mais do 
Estado quanto maior for o numero de presos que trabalham, 
pois, assim, ela alcançaria certos indicadores. Portanto, para 
ela e interessante que as prisões estejam sempre cheias já que 
o lucro auferido será maior, o que favorece a política de 
encarceramento em massa. 

: 

                                                           
34 KYLE, Peter H., Contracting for Performance: Restructuring the Private Market. p. 2093. 
Disponível em: < http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol54/iss6/8/> 
35 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 69.  
36  GUEDES, Cristiane Achilles. A Parceria Público Privada no Sistema Prisional, Revista do 
CAAP, 2010 (1), Belo Horizonte, jan.-jun. 2010, p. 65-76 

http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol54/iss6/8/�
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Contudo, quem defende essa tese não leva em consideração, primeiramente, 

que há um número máximo de vagas por preso em cada unidade penal, conforme 

trata o próprio contrato da PPP de Ribeirão das Neves37

Além disso, conforme trata Peter. H. Kyle

, não podendo o parceiro 

privado exigir um número maior do que o estabelecido.  

38

O Contrato da PPP do Complexo Penal de Ribeirão das Neves, por exemplo, 

conforme será visto mais adiante, garante remuneração adicional à concessionária, 

por meio de um prêmio de excelência, se for estimulado o trabalho e o estudo do 

preso. Tanto o trabalho, quanto o estudo são indicadores de desempenho que, se 

forem cumpridos pela empresa privada, facilitarão a própria reinserção do preso em 

sociedade.   

 para que não haja esse incentivo 

do parceiro privado em requisitar cada vez mais apenados, necessário que os 

indicadores de desempenho estabelecidos contratualmente estejam voltados para 

resultados de ressocialização do preso. Ou seja, os indicadores de desempenho não 

têm que estabelecer simplesmente as melhores condições aos presos durante a sua 

“estadia” no estabelecimento criminal, mas têm que estimular práticas do preso para 

que, quando ele volte a vida em sociedade, não tenda a reincidir na criminalidade.  

Assim, se os indicadores de desempenho estiverem voltados para este fim, 

será mitigado o risco de que as concessionárias apoiem uma política de 

massificação do encarceramento, pois a própria prestação do serviço voltada para a 

ressocialização irá contradizer essa ideia. 

Até porque, essa própria ideia de pena como ressocialização é uma das 

próprias funções previstas na teoria relativa da pena39. No caráter de prevenção 

especial positivo, a pena é utilizada como instrumento como reeducação do 

apenado, buscando prepará-lo para retornar a sociedade40

                                                           
37 Disponível em: <

. Contudo, para o 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-
celebrados/complexo%20penal/contrato>  
38 KYLE, Peter H., Contracting for Performance: Restructuring the Private Market. p. 2093. Disponível 
em: < http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol54/iss6/8/> 
39 O Código Penal brasileiro adotou a teoria mista em que propõe uma unificação com a teoria 
absoluta com a teoria relativa, conforme explicita o caput do art. 59 do CP: “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 e suficiente para reprovação e prevenção do crime:” (grifamos) 
40 Levando em consideração que no Brasil não existe pena perpétua ou pena de morte.  

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/contrato�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/contrato�
http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol54/iss6/8/�
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apenado conseguir se ressocializar, é necessário, antes de tudo, que ele tenha seus 

direitos à integridade física e mental assegurados e que ele permaneça durante o 

cumprimento da pena num ambiente que esteja voltado à sua recuperação.   

 

3. Modelagem Contratual e os Incentivos ao Parceiro Privado e Sistema 
de Remuneração 

 

Conforme trata o artigo 2º da Lei da PPP, a “parceria público-privada é o 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.” 

No caso de uma PPP prisional, por se tratar de “prestação de serviço de que a 

administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de 

obra ou fornecimento e instalação de bens”41

 Como já foi dito anteriormente, os contratos de PPP envolvem valores mais 

elevados

, a modalidade administrativa é a 

adequada. 

42

O art. 5º da Lei nº 11.079/04 é elucidativo ao determinar que o contrato de 

PPP deve conter, dentre outros dispositivos, cláusulas prevendo “as formas de 

remuneração e de atualização dos valores contratuais” e “os critérios objetivos de 

avaliação do desempenho do parceiro privado”. Conforme já mencionado, é 

justamente na possibilidade de se vincular a remuneração da Concessionária ao seu 

desempenho, medido por meio de indicadores pré-definidos no Contrato de 

, assim, a necessidade de amortizar esses investimentos requer prazos 

mais longos. Desta forma, o prazo não fica vinculado à vigência dos créditos 

orçamentários, tal como ocorre na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

nº 8.666/1993). O art. 5º, I da Lei de PPP permite a fixação do prazo máximo 

contratual de 35 anos. A transferência ao parceiro privado da responsabilidade por 

realizar a obra e mantê-la por diversos anos, cria incentivos ao aumento da 

eficiência.  

                                                           
41 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 463. 
42 Conforme o art. 2º, § 4º, I da Lei 11.079/04 é vedada a celebração de contrato de parceria público-
privada para contratos cujo o valor é inferior a R$ 20.000.000,00. 
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Concessão, que se vislumbra o potencial de aumento na eficiência da gestão 

prisional por meio das PPPs de presídios.   

 Para análise deste ponto, contudo, é necessário partir dos pressupostos de 

que todos os estudos técnicos para a instauração do edital de licitação foram feitos 

de forma adequada e satisfatória e de que o processo de licitação também observou 

todas as necessidades e oportunidades do mercado, eliminando quaisquer 

problemas em relação a conluios, barreiras de entrada e corrupção43. Assim, se no 

processo de licitação o ponto principal é a escolha do melhor parceiro privado44

Entende-se como a maximização de eficiência numa relação contratual a 

busca do melhor uso dos recursos empregados para a prestação do serviço

 para 

a construção e gestão do objeto do contrato; para a modelagem contratual o objetivo 

é alinhar os incentivos na execução do serviço com a máxima eficiência.  

45

O objetivo dessa maximização de eficiência, no caso específico de uma PPP 

prisional é garantir a efetividade dos direitos dos presos previstos em nosso 

ordenamento jurídico por meio do menor valor despendido pela Administração 

Pública.  

. Ou 

seja, é a capacidade das partes durante a execução de um contrato em prestar o 

melhor serviço possível com recursos disponíveis. Em outras palavras: a capacidade 

de se obter o melhor “valor pelo dinheiro” (value for Money).  

Como mencionado no primeiro capítulo a situação dos estabelecimentos 

prisionais controlados pelo o Estado é alarmante. Violam-se, cotidianamente, 

garantias constitucionais dos presos, como sua integridade física e moral46

                                                           
43 De acordo com o professor Mauricio Portugal Ribeiro, os principais problemas hoje no Brasil em 
relação ao processo de licitação em contratos de grandes projetos de obras concessões comuns e 
PPP estão relacionados: a) as barreiras as entrada; b), conluio entre os participantes da licitação que 
combinam estratégias em benefício de ambos; c) captura que trata da influência do regulado sobre o 
regulador na decisão sobre a própria estrutura da licitação e; d) a corrupção entre os agentes 
públicos e os licitantes ou potenciais licitantes. (RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: 
melhores práticas em licitações e contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 11) 

.   

44 Entende-se aqui como melhor parceiro privado sendo o mais adequado em ambiente que gere 
competição e desfavoreça conluios, corrupção e captura. 
45 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 65. 
46 Art. 5º, XLIX da Constituição Federal.  
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Desta forma, uma solução para este problema é a gestão do presídio pelo 

parceiro privado. A aposta é que o objetivo de maximização da eficiência, gerados 

pelos incentivos adequados, resultará em melhores condições para os presos. Ou 

seja, se existir na relação contratual esse equilíbrio, melhor será a gestão prestada 

pela concessionária e, consequentemente, melhores serão as condições dos 

estabelecimentos prisionais, gerando ao apenado o convívio em um ambiente e sua 

ressocialização conforme as imposições constitucionais, legais e contratuais. 

Além do mais, a transferência ao parceiro privado da responsabilidade de 

administrar o estabelecimento criminal traz vantagens em relação à administração 

pelo setor público devido à maior flexibilidade e agilidade na gestão de recursos 

materiais e humanos. Diferente do engessamento existente na administração 

pública, a concessionária tem liberdade para determinar os seus gastos. Exemplo 

disso está na própria contratação de mão de obra para execução do trabalho dentro 

dos estabelecimentos prisionais.  

Na gestão pública dos presídios, não há o mesmo grau de flexibilidade e 

agilidade na demissão ou transferência do agente que, por exemplo, não esteja 

obtendo bom desempenho em suas funções, haja vista que goza de estabilidade no 

cargo. Em verdade, a própria capacidade da Administração Pública de adotar 

sistemas de avaliação de desempenho de seus agentes que impliquem a demissão 

em caso de má avaliação depende da edição de lei complementar, sendo garantido 

o direito de ampla defesa47. Assim, é necessário abrir um processo disciplinar 

assegurando o contraditório e ampla defesa do trabalhador. Já na administração 

privada, a concessionária tem a autonomia para contratar e demitir seus 

empregados48

O mesmo ocorre com a contratação de empresas para prestação de serviços 

auxiliares. Para que sejam feitas contratações numa administração estatal de 

presídios, é exigida por lei a licitação, com exceção aos casos de dispensa. 

. Desta forma, após uma avaliação de desempenho de seus 

empregados, se a concessionária constatar que estes não estão prestando o serviço 

de forma adequada, poderá despedir sem justa causa, apenas arcando com os 

custos da demissão.  

                                                           
47 Art. 41, § 1º, III da CRFB/88 
48 Claro que seguindo todas as condições dispostas na CLT, leis específicas, convenção coletiva e 
etc.  
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Contudo, se a empresa privada analisar que será mais vantajoso, por questões 

quantitativas ou qualitativas, transferir determinado serviço auxiliar (comida, limpeza, 

educação etc.) para outra empresa, basta que seja elaborado um contrato de 

prestação de serviços entre elas49

A eficiência desse modelo gera ganhos não só ao próprio apenado, mas à 

Administração Pública e à sociedade.  

.  

Além da redução dos custos, como a Administração Pública não terá que 

administrar os presídios, ela poderá focar apenas no processo de fiscalização por 

meio do monitoramento do Contrato de Concessão. E, como já mencionado, acaba 

sendo positivo para o Estado, haja vista que, conforme já tratado, ele não está 

conseguindo proporcionar um serviço adequado nos estabelecimentos prisionais, 

diferente das empresas privadas que terão incentivos para isso.  

Em relação aos benefícios à sociedade, primeiramente, pode-se ressaltar que 

quem arca com a manutenção dos presídios são os contribuintes. Assim, se há 

reservas orçamentárias para esse tipo de investimentos nos presídios, imperioso 

que eles sejam feitos de forma eficiente, o que não está ocorrendo. Desta maneira, 

transferir ao parceiro privado a gestão desses estabelecimentos é viabilizar uma 

aplicação mais eficiente dos recursos dos contribuintes e deixar que o Estado tenha 

como foco apenas o processo de fiscalização.  

Outro fator que importa ressaltar é a própria questão da ressocialização. Toda 

a sociedade se beneficia de forma indireta quando o preso se ressocializa, pois este 

não volta a reincidir na criminalidade. 

No entanto, para compreender essa dinâmica de maximização da eficiência 

do parceiro privado, juntamente com o processo de fiscalização pela Administração 

Pública, importante que o contrato de concessão estabeleça indicadores de 

desempenho alinhados com sistema de pagamentos à Concessionária50

                                                           
49 Em regra, os contratos de PPPs apenas dispõe da necessidade da concessionária comunicar o 
poder concedente sobre a contratação.  

.  

50 Existem diversas formas de remuneração da Concessionária: exploração de receitas acessórias, 
isenções tributárias entre outras... Contudo, este trabalho focará na remuneração feita diretamente 
pelo ente federativo. 
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Para esses indicadores serem eficazes, necessário que estejam focados no 

resultado a beneficiar o poder público e os usuários, ou seja, na própria consecução 

do serviço51, transferindo para o parceiro privado tanto quanto possível as decisões 

sobre os insumos, materiais, tecnologias, pessoal, equipamento e etc. No caso do 

estabelecimento prisional, o Poder Público focaria apenas se o parceiro privado está 

seguindo as previsões contratuais52

Portanto, essa nova modelagem abre espaço para que o parceiro privado 

analise qual a melhor forma de se estruturar, gerando maior espaço para a geração 

de ganhos de eficiência na prestação dos serviços

, legais e constitucionais de gestão de presídios, 

desta forma, a concessionária teria mais espaço para tomar decisões sobre a 

própria gestão do estabelecimento, como em relação a alimentação, educação, 

vestuário e etc. 

53. Assim, como o particular que 

irá escolher os meios, os materiais, a tecnologia de melhor custo/benefício54

Em regra, o ideal é que esses indicadores de desempenho sejam 

monitoráveis, ou seja, necessário que o Poder Público possa verificar esses 

indicadores de maneira fácil, se possível eletrônica ou mecanicamente

 a  

serem empregados no serviço prestado, esses ganhos serão repassados para o 

usuário e para o Estado.   

55

No entanto, dependendo do tipo de serviço, esse monitoramento eletrônico 

será de difícil concretização. Com isso, a aferição dos indicadores de desempenho 

terá que ocorrer por uma avaliação humana. Esta verificação humana poderá 

ocorrer diretamente pelo Poder Público através de agentes estatais, ou a 

Administração Pública poderá contratar, por meio de licitação, uma empresa para 

. Assim, 

caso esses indicadores apontem desempenhos abaixo do estabelecido 

contratualmente, a concessionária terá que arcar com as perdas.  

                                                           
51 Lembrando que a consecução do serviço tem que estar focada para a ressocialização.  
52 Em regra, o contrato não estabelece somente os indicadores a serem utilizados, mas também o 
mínimo aceitável para cada índice, a metodologia e técnica para mensuração desse índice e o 
procedimento para a sua aferição.  
53 Partindo da premissa que a licitação e o contrato foram estruturados adequadamente.  
54 Supondo aqui que haverá competição no mercado ou pelo mercado. 
55 Para ficar mais fácil a visualização, tem como exemplo o chamado IRI (Índice de Irregularidade 
Longitudinal), utilizado em rodovias para medir o cumprimento pelo pavimento de rodovias da 
qualidade contratualmente pactuada que é verificado através de um aparelho eletrônico. Outro 
exemplo é a taxa de energia interrompida no setor elétrico que é um indicador operacional de 
qualidade do serviço também verificado eletronicamente. (RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões 
e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 70).  
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desenvolver esse serviço. A Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, 

por exemplo, contratou, através de licitação, uma empresa que prestará serviços de 

monitoramento permanente no processo de aferição do desempenho da 

concessionária contratada para gerir o Complexo Penal de Ribeirão das Neves56

Contudo, para que os serviços públicos prestados pela concessionária sejam 

feitos de forma eficiente, não basta apenas que os indicadores de desempenho 

estejam bem estruturados. É necessário que esses indicadores estejam alinhados 

com o sistema de remuneração da concessionária, de modo a proporcionar 

incentivos econômicos para que ela cumpra o estabelecido contratualmente. Com 

isso, o contrato terá que, sempre quando possível, prever expressamente a conexão 

entre os índices de desempenho e o sistema de remuneração.  

. 

Em regra, a remuneração do parceiro privado em contratos de PPP na 

modalidade concessão administrativa se dá, majoritariamente, por meio do 

pagamento de uma contraprestação pública pecuniária pelo Poder Concedente. É 

possível, no entanto, que, em alguns projetos, a exploração de receitas acessórias 

represente a principal fonte de receitas da Concessionária. 

No caso de uma PPP de presídios, tudo leva a crer que a remuneração da 

concessionária se dará integralmente por meio da contraprestação pública 

pecuniária que lhe é paga pelo Poder Concedente. É sobre essa fonte de receitas 

que incidirão os eventuais descontos determinados contratualmente no caso de uma 

má performance da Concessionária.   

Como se verá posteriormente de forma detalhada, no contrato da PPP do 

Complexo Penal de Ribeirão das Neves, há três parcelas que compõem a 

remuneração da Concessionária paga pelo Estado de MG: contraprestação 

pecuniária mensal, parcela anual de desempenho e parcela referente ao parâmetro 

de excelência. Caso o serviço prestado estiver abaixo dos índices de desempenho 

estabelecidos contratualmente, essas parcelas diminuirão ou não existirão como é o 

caso da parcela de parâmetro de excelência.   

                                                           
56 Disponível em: <http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-
celebrados/complexo%20penal/verificador-independente> Acesso em: 07 nov. 2013.  

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/verificador-independente�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/verificador-independente�
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Existem outras formas de punir a concessionária caso ela não cumpra com as 

suas obrigações contratuais. Podemos citar como exemplo as sanções 

administrativas previstas no contrato e na legislação pertinente, como, por exemplo: 

a advertência, suspensão temporária em participar em licitações e a multa. Contudo, 

Maurício Portugal Ribeiro57

É importante trazer à baila que, por razões que não faz sentido 
aprofundar aqui, desenvolveu-se na prática regulatória brasileira, de 
um lado, uma prática de aplicação indiscriminada e muitas vezes 
desproporcional de multas e, de outro lado, uma prática, consolidada 
com a ajuda de algumas vertentes da teoria do direito administrativo, 
de pensar os processos administrativos de aplicação de multas como 
processos penais, outorgando muitas vezes à parte a ser multada 
garantias que encontram equivalentes no nosso sistema jurídico 
apenas na defesa contra as penas privativas de liberdade. Nesse 
contexto, a efetividade das multas como incentivo para cumprimento 
adequado dos contratos vem se deteriorando. 

 elabora crítica pertinente a este respeito, evidenciando 

que a multa não tem sido um instrumento eficaz para cumprimento do contrato. É 

nesse sentido que ele justifica: 

 

Do exposto, importante ressaltar que, para aplicar essas penalidades, é 

necessário instaurar processo administrativo, que tramita de forma lenta, tornando-

as um instrumento ineficiente para desestimular as condutas inadequadas do 

parceiro privado.  

Desta forma, Maurício Portugal Ribeiro sustenta que estrutura de incentivos 

de um contrato de PPP deve se centrar na realização de descontos no pagamento 

da Concessionária caso não cumpra com os indicadores de desempenho. Ou seja, 

trata de um sistema que remunera apenas pelo serviço fornecido. Se este foi de 

qualidade ou quantidade inferior ao pactuado, o pagamento correspondente à 

parcela contratual descumprida deverá ser reduzido58

De maneira clara e resumida, é o que dispõe Mauricio Portugal Ribeiro

.  

59

                                                           
57 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 76. 

: 

58 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 77. 
59 RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em licitações e contratos. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 77.  



33 
 

 

A Administração deve pagar apenas pelo serviço que foi 
efetivamente prestado. Se o serviço foi de qualidade inferior ao 
contratualmente pactuado, o pagamento por esse serviço deve ser 
proporcionalmente reduzido. Para isso, é preciso que constem 
claramente nos contratos as escalas de preço, que permitam realizar 
descontos no preço do serviço, no caso dele não ser prestado nas 
quantidades e qualidades exigidas no contrato para a percepção pelo 
parceiro privado do pagamento integral (tenha esse pagamento 
origem na cobrança de tarifa ou erário).  

Essa questão ficará mais clara quando for trabalhado no próximo capítulo 

com o estudo de caso do Complexo Penal de Ribeirão das Neves, em que serão 

demonstrados os indicadores de desempenho e o sistema de remuneração do 

parceiro privado presentes no contrato pactuado.  

 

4. Estudo de caso – Complexo Penal de Ribeirão das Neves 

4.1. Aspectos Gerais do Contrato de Concessão Administrativa 

 

“Essa inovação das PPPs é fundamental, porque conseguimos 
conciliar as questões formais, próprias do processo de 
execução penal, com aquilo que há de mais moderno em 
gestão privada, especialmente nas questões relativas àquilo 
que é o cerne dessa PPP, que é a reinserção da pessoa na 
sociedade, dando a ela trabalho e educação.” 60

Com o objetivo de aliviar a pressão existente hoje no sistema carcerário 

brasileiro surgiu a proposta de constituir uma PPP de estabelecimento prisional em 

Minas Gerais, ainda no governo de Aécio Neves. O Complexo Penal de Ribeirão das 

Neves foi inspirado no modelo inglês em que é adotado o conceito DBOT (Design-

Build-Operate-Transfer). Ou seja, transfere-se a empresa ganhadora da licitação a 

responsabilidade em criar o projeto arquitetônico, construir o edifício e cuidar da 

operacionalização do complexo prisional.  

 

                                                           
60 Antonio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais, na inauguração do Complexo Penal.  
Disponível em:  
<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/noticias/complexo-
prisional-e-inaugurado/>  

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/noticias/complexo-prisional-e-inaugurado/�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/noticias/complexo-prisional-e-inaugurado/�
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No processo de licitação para a construção e gestão do complexo, apenas 

uma empresa se qualificou, a Consórcio GPA61

A estrutura do complexo será formada por cinco unidades prisionais 

masculinas, nas quais serão disponibilizadas 3.040 vagas, sendo 3 unidades para o 

regime fechado dispondo de 1.824 vagas e  2 unidades para o regime semiaberto 

com 1.216 vagas, não sendo aceitos presos em regime provisório.  

, sendo formada por empresas que já 

possuem experiência prisional, segurança, ressocialização e construção de 

unidades penitenciárias. 

O prazo de vigência do contrato é de 27 anos contados a partir da data da 

assinatura do contrato, ou seja, contados da data de 16 de Junho de 2009. Este 

prazo poderá ser prorrogado desde que haja interesse público devidamente 

fundamentado, além de ser respeitado o prazo máximo de 35 anos, conforme 

estabelece a Lei nº 11.079/04.  

O valor estimado do contrato, conforme disposto na sua cláusula 12, é de R$ 

2.111.476.080,00, calculado com base na soma dos valores nominais da 

contraprestação pecuniária mensal, parcela anual de desempenho e parcela 

referente ao parâmetro de excelência62. O teto do valor da vaga dia disponibilizada e 

ocupada em unidade de regime fechado previsto no edital de concorrência63

Portanto, em média, cada preso vai custar ao estado, por mês, um valor de 

R$2.100,00, incluindo gasto operacional e construção da unidade. Assim, muito se 

questiona se essa concessão não será mais custosa para a Administração Pública. 

Contudo, caso o Estado assumisse a construção e a operacionalização das 

unidades no mesmo modelo e padrão da PPP, pagaria R$ 2.400,00

 foi de 

R$ 75,00, contudo o valor proposto pela concessionária e adjudicado na licitação foi 

de R$ 74,63.  

64

                                                           
61 O Consórcio GPA é formado pelas empresas CCI – Construções S/A; Construtora Augusto Velloso 
S/A; Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda.; N.F Motta Construções e Comércio Ltda. e 
Instituto Nacional de Administração Prisional Ltda. (INAP) 

.  

62 Estas contraprestações serão analisadas separadamente no próximo subitem.  
63 Edital de Concorrência nº 01/2008 - SEDS 
64 Disponível em: http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-
celebrados/complexo%20penal/noticias/consulta-publica/ 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/noticias/consulta-publica/�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/noticias/consulta-publica/�
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Conforme observou a Comissão Parlamentar de Inquérito feita em 2007, o 

estado de Minas Gerais é o segundo estado que mais gasta com preso, totalizando 

um valor mensal de R$ 1.700,0065 apenas em gastos operacionais. Foram 

detectadas algumas causas que influenciam esse custo elevado66

a) Falta de Trabalho e de estudo. Pois impossibilita a remição da pena, 

fazendo, consequentemente, que o preso fique mais tempo no cárcere; 

:  

 

b) Excesso de prazo e de superlotação. Em todas as unidades penais 

diligenciadas a comissão encontrou casos de penas vencidas. Assim, a cada dia a 

mais atrás das grades, além de grave violação ao direito a liberdade do preso, maior 

o custo do estado. 

 

c) Construções mal executadas. Construções malfeitas, projetos 

arquitetônicos deformados e reformas paliativas somam-se ao conjunto de fatores 

que elevam de forma irregular o custo do sistema penitenciário.  

Contudo, essas causas tendem a não existir no contrato de PPP, pois pelo 

sistema de mensuração de desempenho, o parceiro privado terá que comprovar a 

prestação de um serviço adequado e eficiente, seguindo tanto as normas 

contratuais, quanto legais e constitucionais.  

O sistema de mensuração de desempenho e de disponibilidade, além de ser 

a forma através da qual o Poder Concedente monitora a qualidade do serviço 

prestado pela concessionária, impacta diretamente o cálculo do valor da sua 

remuneração à empresa privada. Como já mencionado, esse sistema de fiscalização 

pela Administração pode ser exercido diretamente pelos agentes públicos ou através 

da contratação de empresa especializada nesse ramo.  

 No caso da PPP mineira, o poder público exerce a fiscalização de forma 

direta, pelos os seus órgãos da execução67

                                                           
65 Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília. 2009. P. 366. Disponível em: 
<

 e agentes públicos, mas também abriu 

processo de licitação para contratação de empresa especializada. A esta empresa 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf> 
66 Câmara dos Deputados. CPI Sistema Carcerário. Brasília. 2009. P. 365/366. Disponível em: 
<http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf> 
67 Tratados no subitem 2.1 deste trabalho.  

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf�
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf�
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ganhadora da licitação68 se confere a denominação de “Verificador Independente”. 

Este Verificador Independente tem a função de “monitorar permanentemente o 

processo de aferição do desempenho da concessionária, mediante a aplicação do 

sistema de mensuração do desempenho da disponibilidade, que determinará as 

notas obtidas pela concessionária contratada para a construção e gestão do 

Complexo Penal...”69

 Desta maneira, para poder fiscalizar de forma concreta a prestação de 

serviço, tanto os agentes públicos, quanto o Verificador Independente, terão o livre 

acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e locais referentes ao 

estabelecimento prisional, bem como a livros, registros e documentos relacionados 

às obras, atividades e serviços.  

. Ou seja, o Verificador Independente possui a função principal 

de aferir os indicadores de qualidade e desempenho referentes ao serviço prestado 

pela Concessionária da PPP e, além disso, esta  aferição permite determinar o valor 

da contraprestação pecuniária ser paga para a concessionária conforme os critérios 

de qualidade exigidos. 

Assim, tem-se que a PPP em estabelecimento prisional é vantajosa do ponto 

de vista econômico para o Estado, pois além de ser menos custosa, as atividades 

prestadas pela concessionária deverão estar de acordo com padrões de 

operacionalidade e adequada gestão dos internos, otimizando o uso dos recursos 

públicos e contribuindo para aumentar a taxa de reintegração social dos 

sentenciados, podendo o governo, assim, redirecionar os valores poupados para 

investimentos de prevenção à criminalidade.  

Portanto, para concluir esse panorama geral do contrato de PPP firmado para 

construção e gestão do Complexo de Ribeirão das Neves e passar para análise 

mais aprofundada desse sistema de mensuração de desempenho e para as formas 

de remuneração ao parceiro privado, importante ressaltar, de forma resumida, 

algumas das obrigações contratuais da concessionária e do Poder Concedente. São 

elas: 

                                                           
68 A empresa ganhadora da licitação e que firmou o contrato com a Secretaria de Estado de Defesa 
Social, intermediadora do estado de Minas Gerais, foi a Accenture do Brasil Ltda.  
69 Cláusula IV do Contrato de Prestação de Serviços de Verificador Independente. Disponível em: 
<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-
download-1/Contrato%20VerificadorIndependente-parte1.pdf> 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-download-1/Contrato%20VerificadorIndependente-parte1.pdf�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-download-1/Contrato%20VerificadorIndependente-parte1.pdf�
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 Concessionária: 

• Desenhar o projeto arquitetônico; 

• Elaborar os projetos executivos; 

• Financiar o empreendimento; 

• Construir a infraestrutura (Unidades Penais, padaria, lavanderia, estação de 

tratamento de esgoto, etc.); 

• Manter a estrutura do complexo; 

• Prestar serviços assistenciais; 

• Garantir condições adequadas de segurança interna. 

 

 Poder Concedente: 

• Construir instalações auxiliares, como vias de acesso e instalações de 

utilidade (fornecimento de água, luz, etc.); 

•  Responder por questões disciplinares e de segurança; 

• Efetuar a segurança externa e de muralhas; 

• Realizar o transporte de sentenciados; 

• Remunerar o ente privado por meio de indicadores. 

• Nomear um agente público para diretor do presídio70

 

 

4.2. Sistema de Mensuração de Desempenho, Mecanismo de 
Pagamento e Aplicação de Penalidades.  

                                                           
70 Este ponto é importante, pois mostra que haverá um representante do estado que ficará 
responsável pela coordenação e pelas medidas de segurança das unidades, haja vista que este 
poder não poderá ser delegado ao parceiro privado. Importante ressaltar também, que o estado 
também poderá fazer intervenções em situação de crise, confronto ou rebelião, por meio de agentes 
penitenciários pertencentes ao seus quadros. 
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 Conforme tratado no capítulo 3 deste trabalho, para o bom êxito da 

concessão administrativa, necessário que a modelagem contratual esteja alinhada 

com os incentivos para o parceiro privado. Assim, este subitem irá analisar o sistema 

de mensuração e desempenho, mais especificamente os indicadores de 

desempenho que se relacionam com os problemas existentes no atual modelo 

público de gestão de presídios. Além disso, importante tratar juntamente dos 

mecanismos de pagamento à concessionária previstos no contrato de PPP mineiro e 

das sanções aplicáveis, caso as cláusulas contratuais não forem observadas.    

 

4.2.1. Sistema de Mensuração e Desempenho 
 

 O Sistema de Mensuração de Desempenho e Disponibilidade permite medir o 

grau de atendimento do parceiro privado durante a gestão no complexo penal, aos 

patamares de serviços considerados adequados contratualmente.  Este sistema é 

formada por 5 estruturas distintas que servirão para o cálculo da remuneração da 

concessionária: i) mensuração bimestral do desempenho da concessionária; ii) 

mensuração do número de vagas disponibilizadas pela concessionária; iii) 

mensuração bimestral da qualidade da disponibilidade; iv) avaliação anual do 

desempenho e; v) mensuração do parâmetro de excelência.  

 

i) 
 

Mensuração Bimestral do Desempenho 

Tal sistema tem a função de avaliar bimestralmente o desempenho da 

concessionária na prestação do serviço. Esta estrutura fará parte do cálculo para a 

contraprestação pecuniária mensal e consequentemente, para o cálculo da parcela 

anual de desempenho71

O produto final dessa mensuração é denominado ÍNDICE DE DESEMPENHO 

e será um número positivo entre 0 (zero) a 1 (um). Este índice é formado por uma 

estrutura de cálculo segmentada em cinco níveis: 1. subindicadores; 2. Indicadores; 

3. subnotas; 4. notas e; 5. índice (produto final). O cálculo de um nível é pressuposto 

.  

                                                           
71 Haja vista que parte do cálculo da parcela anual de desempenho é a soma de todas as 
contraprestações mensais em cada um ano.   
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para o cálculo do nível seguinte. Ou seja, não é possível calcular o nível 2, 

“Indicadores”, sem ter calculado anteriormente o nível 1, “Subindicadores”, e assim 

por diante. 

As notas se dividem em três dimensões: nota “R”, relacionada ao esforço 

voltado à ressocialização e serviços assistenciais; a nota “S”, relativa a aspectos de 

segurança e condições básicas e; nota “Mo”, relacionada a aspectos de 

monitoramento. Cada uma dessas notas possuem também subdivisões (subnotas). 

Já os indicadores, que vão servir de cálculo da subnota e da nota, são 

definidos a partir de subindicadores os quais são calculados a partir de fatos. 

Para compreensão dessa sistema de forma mais didática, segue a tabela 

abaixo, no qual as linhas destacadas em amarelo são as “notas”, em rosa são as 

“subnotas”, em verde os “indicadores” e em branco são os “subindicadores”.  
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 O código de identificação de cada um desses itens é formado por cinco 

campos que propicia uma identificação mais rápida.  

 

 

    
 

 

 Depois que o contrato apresenta e explica toda essa estrutura, é apresentada 

a metodologia de cálculo desses parâmetros. Cada cálculo varia de acordo com 

cada código. Desse modo, a título de exemplificação e para melhor entendimento, 

serão selecionados para explicação do cálculo, de forma teórica, alguns desses 

índices que se relacionam diretamente com os problemas no atual sistema público 

de gestão mencionados no Capítulo 1 acima e que tendem a ser evitados no 

contrato da PPP do Complexo de MG.  

 

a) Assistência Jurídica: conforme citado no Capítulo 1, quase 65% dos 

estabelecimentos vistoriados pelo Conselho Nacional do Ministério Público 

não possui assistência jurídica permanente no próprio estabelecimento. 

Assim, como se vê na tabela com os códigos dos itens do Sistema de 

Mensuração Bimestral de Desempenho, a assistência jurídica irá compor a 

nota “R” relacionada à “Ressocialização e Serviços Assistenciais”. E esse 

indicador está relacionado aos sub-indicadores do “Tempo Total de 



42 
 

 

Assistência Jurídica Prestada” e “Atendimento por Preso”. Caso esses 

dois subindicadores forem prestados abaixo do limite mínimo exigido, ou 

seja, caso o tempo total de assistência jurídica seja inferior do mínimo 

exigido ou se o atendimento do preso for insuficiente a avaliação destes 

parâmetros irá influenciará diretamente na nota “R” final que comporá o 

cálculo para remuneração da Concessionária.72

 

  

b) Ocupação com a educação: conforme anteriormente tratado apenas 

10% da população carcerária brasileira estuda. Assim, da mesma forma 

que a assistência jurídica, a educação exigida no contrato está relacionado 

também a nota “R”, contudo, dentro do indicador ‘Ocupação do 

Sentenciado” que comporá o cálculo da remuneração. Desta forma, caso a 

concessionária não disponibilize determinado tempo e estimule os presos 

a estudarem, esse sub-indicador irá diminuir a nota “R”. 

 
c)  Mortes, fugas e rebeliões: também como informado de 2012 a 2013 o 

número de mortes, fugas e rebeliões nos presídios foram alarmantes. 

Assim, no contrato de Ribeirão das Neves há previsão expressa 

relacionado a nota “S” de “Segurança e Condições Básicas” que preveem 

indicadores associado a Eventos Graves, sendo mortes, fugas e rebeliões 

alguns desses eventos.  Dessa forma, pode se relacionar com a nota 

“Mo”, pois como esses eventos poderão ser evitados com o 

monitoramento extensivo da Concessionária que caso não o faça de 

maneira adequada, haverá a diminuição em sua remuneração. 

  

 

ii) 
 

Mensuração do Número de Vagas Disponibilizadas 

A mensuração do número de vagas leva em consideração o número de vagas 

dias73

                                                           
72 O Contrato especifica o limite máximo e mínimo desses subindicadores.  

 disponibilizadas pela concessionária no mês. Esse número será composto por 

73 Trata do resultado do número de vagas disponíveis durante um determinado período multiplicado 
pelo número de dias inteiros em que tais vagas permaneceram disponíveis. 
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meio da quantificação da disponibilidade da vaga e será utilizado para o cálculo da 

contraprestação pecuniária mensal da concessionária.  

Diferente com o que ocorre com as outras estruturas, o sistema de 

quantificação de disponibilidade estabelece critérios dicotômicos, ou seja, para cada 

condição analisada é estabelecido se é ou não disponível, ao invés de atribuir uma 

nota de 0 (zero) a 1 (um).  

Para que uma cela74 seja considerada disponível terão que ser analisadas 

determinadas condições e estas podem ser divididas em três grandes grupos. O 

grupo “A” trata das condições diretamente relacionadas às celas, como por exemplo: 

instalações hidráulicas, portas das celas em pleno funcionamento, iluminação e 

outros. Caso não seja atendida alguma dessas condições pré-estabelecidas, a cela 

se tornará indisponível e, consequentemente, haverá vagas a menos para aquele 

dia75

Para calcular o número de vagas dias disponíveis basta calcular o total de 

vagas dias referentes à unidade, multiplicar pelo número de dias do período pelo 

número de vagas do estabelecimento. Ou seja, como essa análise é mensal, serão 

30 dias vezes o número de vagas daquela unidade específica. Após isso, diminui 

desse total número de vagas indisponíveis durante este período.  

. O grupo “B” trata das condições de disponibilidade dos demais recintos e 

ambientes. Ou seja, apesar de não abranger diretamente as celas, trata das 

condições para o acesso a estas, como corredores, muralhas e etc. Se não forem 

satisfeitas algumas das condições estabelecidas, novamente, haverá a redução das 

vagas, já que impacta diretamente na disponibilidade das celas. Já o grupo “C” vai 

tratar das condições de disponibilidade de determinados bens ou serviços. Também 

serão analisadas se são disponíveis ou indisponíveis as condições referentes à 

assistência mínimas e essenciais que devem ser disponibilizadas, como refeições, 

água potável, vestimentas e etc. Da mesma forma, caso alguma dessas condições 

seja considerada indisponível, haverá menos uma vaga até serem consideradas 

disponíveis.  

                                                           
74 Cela aqui representa a própria vaga. 
75 Terá que multiplicar essas vagas pelo número de presos que a cela analisada comporta. Por 
exemplo, para uma unidade penal de regime fechado conterão no máximo 4 vagas por cela, assim, 
caso essa cela seja considerada inapropriada, serão 4 vagas a menos.  
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iii) 
 

Mensuração da Qualidade da Disponibilidade 

Diferente do sistema de quantificação de vagas analisado anteriormente, este 

sistema consiste na avaliação da qualidade física dessas vagas, tanto relacionada 

às próprias celas, quanto aos demais ambientes e recintos que formam a unidade do 

Complexo Penal. A partir das condições exigidas que formam esse sistema, tem-se 

um produto final, denominado Índice Composto de Qualidade da Disponibilidade 

(ICQD), o qual fará parte do cálculo de contraprestação pecuniária mensal devida à 

concessionária. Tal número (produto final) é calculado bimestralmente para cada 

unidade penal.  

O cálculo do ICQD é dividida em 4 (quatro) etapas: 

• Etapa 1: nesta etapa todos os ambientes do complexo serão 

vistoriados e serão atribuídos conceitos (ruim, regular, bom ou ideal) a 

determinados subindicadores76 e parâmetros de qualidade77

• Etapa 2: Nesta etapa quer se chegar ao cálculo dos indicadores de 

qualidade que são cada um dos recintos e/ou ambientes do complexo. 

Os indicadores são compostos por subindicadores e parâmetros de 

qualidade.  

, tais como 

condições de limpezas, higiene, manutenção do sistema elétrico, das 

portas e etc.  

Os conceitos atribuídos na etapa 1 serão substituídos por valores 

numéricos, conforme trata a tabela seguinte:  

Conceito Valor Numérico 

                                                           
76 Os subindicadores referem-se a determinados aspectos de cada um dos recintos, ambientes e ou 
estruturas da unidade penal. Eles são subdivisões dos indicadores, sendo estes os próprios recintos, 
ambientes ou estruturas. A título de exemplo, cada cela é um indicador e os subindicadores serão as 
portas, as condições de funcionamento da iluminação, as condições de higiene da cela e etc.  
77 Trata de subdivisões dos subindicadores e se referem a um grau de verificação mais detalhado do 
que o especificado para os subindicadores qualidade da disponibilidade.  



45 
 

 

Ruim  0,00 

Regular 0,33 

Bom  0,67 

Ideal 1,00 

 

Depois de feita essa substituição será feito o cálculo dos 

subindicadores de qualidade em que os parâmetros de qualidade estão 

relacionados. Os valores dos subindicadores serão dados pela média 

aritmética ponderada de tais parâmetros. Contudo, importante ressaltar 

que cada subindicador tem um peso diferente. Por exemplo, o 

indicador “pátio” tem os subindicador “condições de segurança para a 

atividade realizada no local” e o subindicador “condições gerais de 

higiene, limpeza e salubridade” o primeiro, por ser entendido mais 

essencial tem peso “100” já o segundo, peso “80”.  

 Uma vez determinados esses subindicadores, necessário o 

cálculo dos indicadores de qualidade, que se dará a partir da média 

aritmética ponderada dos subindicadores de qualidade relacionado a 

cada indicador.  

• Etapa 3: após calculados os indicadores de qualidade é preciso 

calcular uma nota de qualidade da disponibilidade de cada grupo 

funcional que é composto pelo cálculo do Índice Primário de Qualidade 

da Disponibilidade (IPQD) e Coeficientes de Qualidade da 

Disponibilidade (CQD). Cada uma dessas notas se referirá a um 

conjunto de indicadores semelhantes que desempenham funções 

semelhantes. Essas notas serão calculadas por meio de uma média 

aritmética de todos os indicadores de qualidade da disponibilidade 

divididos em dois grupos: grupo de ambientes internos à unidade penal 
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e grupos de ambientes externos da unidade penal. A título de 

exemplificação, segue a tabela abaixo: 

       

Grupos Internos: 

 

   

 

Grupos Externos: 
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 Assim, de acordo com essas tabelas, haveria 22 notas de 

qualidade da disponibilidade para as áreas internas do complexo e 6 

notas de qualidade para os item externos às unidades.  

 As notas referentes às áreas internas servirão para o cálculo do 

Índice Primário de Qualidade da Disponibilidade (IPQD), enquanto as 

notas referentes às áreas externas servirão para o cálculo do 

Coeficientes de Qualidade da Disponibilidade (CQD). Assim, conforme 

a tabela trazida como exemplo, para o cálculo do IPQD seriam 

utilizadas as 22 notas, enquanto para o cálculo do CQD seriam 

utilizadas as 6 notas.  

 Antes de apresentar o cálculo de cada um desses, importante 

apresentar que cada grupo tem um peso que irá compor a estrutura 

dos cálculos. Apresenta a tabela abaixo:  
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Cálculo do IPQD: 

 

a partir do valor das Notas de Qualidade da 

Disponibilidade dos grupos funcionais apresentadas nas tabelas, e por 

meio de média aritméticas ponderadas nos pesos apresentados na 

tabela, será calculado o IPQD a partir da seguinte fórmula: 

   
Onde, 
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 Notak: nota de qualidade da disponibilidade do número de 

grupos funcionais analisados. No caso, podemos citar as notas dos 22 

grupos internos exemplificados; 

  Pesok: peso da nota de qualidade da disponibilidade do número 

de grupos funcionais analisados; 

  Pesor: peso da nota de qualidade da disponibilidade 

revisionados78

  H: número de notas de qualidade da disponibilidade referentes 

aos grupos funcionais. No caso, H seria igual a 22.  

 do número de grupos funcionais analisados; 

 

 

 

Cálculo do CQD:  

    
Onde,  

 

 Notak: nota de qualidade da disponibilidade do número de 

grupos funcionais analisados. No caso, podemos citar as notas dos 6 

grupos externos exemplificados; 

  Pesok: peso da nota de qualidade da disponibilidade do número 

de grupos funcionais analisados; 

  Pesor: peso da nota de qualidade da disponibilidade 

revisionados do número de grupos funcionais analisados; 

                                                           
78 “A cada período, não inferior a três anos, tais pesos poderão passar por uma revisão em que seus 
valores poderão ser alterados. Os novos valores serão determinados pela Secretaria de Defesa 
Social ou sugeridos pela Concessionária e submetidos à aprovação da Secretaria.”  
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  H: número de notas de qualidade da disponibilidade referentes 

aos grupos funcionais. No caso, H seria igual a 6.  

 

• Etapa 4:

 

 A partir do IPQD e do CQD é calculado o Índice Composto de 

Qualidade da Disponibilidade de cada unidade penal, conforme a 

fórmula abaixo: 

   ICQD = (0,95 + CQD * 0,05) * IPQD 

 

  

 Perceba que os grupos internos à unidade penal acabam se 

sobrepondo no cálculo, devido o seu grau maior de importância.  

 Portanto, conforme apresentado, o ICQD que irá compor o cálculo 

da contraprestação pecuniária mensal levará em conta a qualidade das 

estruturas e dos ambientes tanto internos, quanto externos das 

unidades penais que formam o Complexo Pena. Assim, caso a 

concessionária não observar a qualidade desses espaços, maior será o 

desconto da remuneração devida.  

 
iv) 

 

Avaliação Anual do Desempenho 

Esta avaliação leva em consideração a qualidade do serviço prestado pela 

Concessionária durante o ano. Ela repercute diretamente na parcela anual de 

desempenho, que é um dos componentes que formam a contraprestação pública a 

ser paga à concessionária pelo Poder Concedente.  

O seu cálculo é feito através de 8 notas pré-estabelecidas e de duas notas 

que serão, bimestralmente, discriminada pela Secretaria de Defesa Social de Minas 

que formaram o Parâmetro Anual de Desemepnho. São elas: 1) nota anual referente 

à segurança e monitoramento do interno (NASM); 2) nota anual referente à 

assistência social (NASS); 3) nota anual referente à assistência educacional (NAAE); 

4) nota anual referente à assistência ao trabalho (NAAT); 5) nota anual referente às 
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atividades desportivo-recreativas e artístico-culturais (NAAD); 6) nota anual referente 

à assistência à saúde (NAAS); 7) nota anual referente à assistência material 

(NAAM); 8) nota anual referente à manutenção da infraestrutura (NAMI). 

A cada uma dessa notas, com exceção da nota referente “à assistência ao 

trabalho”, será atribuído um conceito: a) não atende; b) atende; c) atende 

satisfatoriamente; d) atende com excelência. Essa atribuição de conceitos ocorrerá a 

partir da análise dos relatórios e os planos de operação que terão que ser 

apresentados pela concessionária até o dia 15 de janeiro do ano seguinte a que o 

parâmetro se referir.  

Cada conceito corresponde a uma nota que ao ser dado pela Secretaria, terá 

que acompanhar a sua justificativa. A tabela seguir mostra essa relação entre 

conceito/nota.  

 

 

Conceito Valor a ser Atribuído à 
nota 

Não atende 0 

Atende 0,5 

Atende Satisfatoriamente 0,8 

Atende com Excelência 1,00 

 

 Para a nota de assistência ao trabalho serão atribuídos outros conceitos: a) 

inexpressivo; b) insuficiente; c) suficiente; d) expressivo; e) relevante; f) muito alto. E 

para esses conceitos também são atribuídas notas:  
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Conceito Valor a ser atribuído à 
nota 

Inexpressivo 0 

Insuficiente 0,3 

Suficiente 0,5 

Expressivo 0,7 

Relevante 0,85 

Muito Alto 1,0 

 

 A nota final será calculada a partir de uma média aritmética de todas as notas 

atribuídas. Contudo, cada nota tem uma peso diferente. Vejamos: 

 

  

Nota Peso 

NASM 10 

NASS 10 

NAAE 15 

NAAT 25 
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NAAD 10 

NAAS 20 

NAAM 5 

NAAMI 5 

 

Desta maneira, além das parcelas que somam o cálculo de pagamento 

mensal da concessionária terem que levar em consideração parâmetros de 

qualidade, da mesma forma ocorre com a parcela para pagamento anual. Assim, 

mais uma vez se demonstra que a remuneração do parceiro privado depende 

diretamente da boa prestação do serviço convencionado.  

 

v) 
 

Mensuração do Parâmetro de Excelência  

Como foi citado anteriormente, os indicadores de desempenho têm que estar 

voltado sempre que possível para estimular a ressocialização do preso. O parâmetro 

de excelência é uma das parcelas devidas a concessionária que está mais voltada a 

esse fim. Trata-se de uma parcela devida mensalmente aos níveis mínimos de 

desempenho dos detentos na educação e no trabalho. O contrato é claro nesse 

sentindo, dispondo: 

 

O Parâmetro de excelência busca medir aspectos relacionados à 
qualidade do trabalho executado pelos sentenciados. Sua inclusão 
no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E 
DISPONIBILIDADE deve-se ao reconhecimento da importância 
do trabalho do sentenciado para sua ressocialização, bem como 
do reflexo na remuneração média dos sentenciados de alguns 
aspectos ressocializantes como, por exemplo, o aumento da 
qualificação do trabalho dos sentenciados. Em outras palavras, 
entende-se que a remuneração dos sentenciados: 
 



54 
 

 

i. Reflete a qualificação do trabalho deste, cuja melhora (da 
qualificação) pode ser, em grande medida, reflexo da atuação da 
CONCESSIONÁRIA e; 
 
ii. Tem importante impacto na redução da reincidência criminal, 
pois influi diretamente: 
 
a. na formação de pecúlio que determina as condições 
econômicas de reinserção social do egresso. 
 
b. nas condições de vida das famílias dos sentenciados. 
 
c. na qualidade do trabalho executado e, conseqüentemente, na 
capacidade deste trabalho em prover capacitação adequada às 
demandas do mercado.79

 

 

Importante ressaltar que a concessionária atuará como gestora do trabalho do 

sentenciado, bem como interveniente do contrato laboral.  

O parâmetro de excelência é alcançado conforme a seguinte fórmula: 

 
   E = RESSAREST  *  TX  

Onde,  

 

 RESSAREST é a soma dos ressarcimentos advindos de cada sentenciado 

para o Estado resultante da remuneração do trabalho de cada sentenciado, de 

acordo com legislação e regulamentação específica80

 TX é um percentual que é definido através da seguinte fórmula: 

. 

 

   TX = K * W * INDTRAB * TXAUX 

  

K e W são variáveis relacionadas com a ocupação com a educação e com o 

trabalho, respectivamente. O valor de tais variáveis é apresentado pelas tabelas 

abaixo:  

 
                                                           
79  

80 Lei de Execução Penal, art. 20, §1º, “d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com 
a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas 
letras anteriores.” 
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Valor de K  

1 Subindicador 

referente à 

ocupação com a 

educação menor 

ou igual a 0,5 

0 Subindicador 

referente à 

ocupação com a 

educação menor 

que 0,5 

 

   

Valor de W  

1 Subindicador 

referente à 

ocupação com o 

trabalho menor ou 

igual a 0,5 

0 Subindicador 

referente à 

ocupação com o 

trabalho menor  a 

0,5 
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Desta forma, caso menos de 50% dos presos não estiverem estudando ou 

trabalhando, nada receberá a concessionária, já que K e W serão substituídos na 

fórmula de TX por zero e, consequentemente, TX será igual a zero (já que qualquer 

número multiplicado por zero é zero). 

INDTRAB é a variável relacionada aos números de horas trabalhadas pelos 

presos. No entanto, há dois tipos de contratos de trabalho que terão pesos 

diferentes para esse cálculo. Conforme trata o anexo IX do contrato do Complexo 

Penal de Ribeirão das Neves, existem os contratos do tipo A, referentes a trabalho 

preferencialmente de natureza industrial, agrícola ou rural. Nestes contratos é 

obrigatório que o tomador do serviço seja uma pessoa jurídica terceira, podendo ser 

órgãos ou ente da esfera pública, sendo necessária a independência administrativa, 

financeira, comercial e societária com a concessionária. Já os contratos do tipo B 

são os trabalhos de serviços gerais e de manutenção da Unidade Penal (lavanderia, 

panificação, cozinha, limpeza, etc.). Neste contrato quem será a tomadora do 

serviço é a própria concessionária, contudo, necessário que o serviço seja tomado 

com o objetivo principal de ressocialização do preso, e não com o objetivo de gerar 

benefícios à concessionária81

Assim, como trata a fórmula abaixo, os serviços do tipo A têm um peso muito 

mais relevante, haja vista que a sua natureza tende a influenciar mais na 

ressocialização. Lembrando que A e B são as horas trabalhadas em cada um 

desses tipos de contratos. 

. 

 

INDTRAB = [0,8 + A / (A + B) * 0,2] 

 

 Por último, TXAUX é dado por meio da seguinte tabela: 

 

Condição TXAUX 

1,0 < N ≤ 1,2 0,0 

                                                           
81 Este talvez seja o ponto mais criticado pela doutrina, contudo, não será o foco deste trabalho. 
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1,2 < N ≤ 1,7 0,3 

1,7 < N 0,5 

 

Em que N é a relação entre a remuneração média bruta do preso e a 

remuneração mínima que a lei exige que seja paga ao sentenciado por seu 

trabalho82

 

.  

             N = (Remuneração Média / Remuneração Mínima)  

 

Assim, conforme se pode extrair da tabela e da fórmula, a remuneração do 

preso tende a ser maior do que o mínimo estabelecido por lei, pois caso seja mesma 

ou apenas um pouco superior, a concessionária não receberá a parcela de 

excelência, pois TXAUX será igual a zero e, consequentemente, TX será igual a 

zero. 

Portanto, conforme visto pela estrutura do sistema de mensuração, a 

concessionária tem que seguir certos requisitos que vão influenciar diretamente no 

cálculo da remuneração. Esses requisitos, além disso, não levam em consideração 

somente a sua disponibilidade ou não, mas qualidade do serviço prestado e do 

próprio estabelecimento prisional. 

Assim, como se verá a seguir, cada uma dessa estrutura irá compor o cálculo 

de remuneração da concessionária de formas distintas.  

 

4.2.2. Mecanismos de Pagamento 
 

                                                           
82  Lei de Execução, art. 29. “O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não 
podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo.” 
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 O contrato prevê três componentes de remuneração do parceiro privado que 

totalizará até o final do prazo pactuado o valor já mencionado de R$ 

2.111.476.080,00, sendo eles: contraprestação pecuniária mensal; parcela anual de 

desempenho e; parcela referente ao parâmetro de excelência. Assim, faz-se 

necessário detalhar cada uma desses componentes, mesmo que de forma 

resumida.  

 Contraprestação Pecuniária Mensal:

 

 trata do valor pecuniário relativo a 

cada mês desde a entrada em operação do estabelecimento prisional até o final do 

período da concessão, calculado com base na disponibilidade e ocupação das 

vagas das unidades penais, incidindo, ao final, a variável COEF no referido cálculo. 

Este COEF é o Coeficiente de Mensuração de Desempenho e de qualidade da 

Disponibilidade que será o coeficiente, variável entre 0 (zero) e 1 (um), resultante da 

ponderação dos índices de desempenho e de qualidade da disponibilidade medido 

bimestralmente já analisados.  

De forma elucidativa tratam as figuram abaixo: 
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83

 
 

 

Para melhor visualização dessa contraprestação, importante explicitar a 

fórmula que trata desse sistema84

 

: 

CNTRPR = VVGDIA * (SUPTLZD * 0,9 + OCUP * 0,1) * {[1-(Z * W)] + (Z * W) * 

COEF} 

 

Onde, 

 

 CNTRPR: Contraprestação Pecuniária Mensal da referida unidade penal; 

 VVGDIA: Valor da vaga dia disponibilizada e ocupada em unidade penal. No 

caso, conforme trata o contrato, esse valor é de R$74,63.; 

 SUPTLZD: Supertotalizador da respectiva unidade penal. Este número 

representa o total apurado de vagas dias disponibilizadas na respectiva unidade 

                                                           
83 Disponível em:  
<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-
download-1/Apresentacao.pdf> 
84 Esta fórmula matemática foi extraída do anexo XI – “Mecanismo de Pagamento” do contrato de 
PPP do Complexo de Ribeirão das Neves. Disponível em: < http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-
ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/edital-e-anexos> 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-download-1/Apresentacao.pdf�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-download-1/Apresentacao.pdf�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/edital-e-anexos�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/edital-e-anexos�
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penal durante o mês85

 OCUP: Número total de vagas dias ocupada na respectiva unidade penal 

durante o mês. Trata da quantidade de presos em cada unidade penal; 

. Esse supertotalizador é referente ao item ii, “Mensuração do 

Número de Vagas Disponibilizadas” do capítulo “4.2.1” deste trabalho.  

 Z: percentual da contratação pecuniária mensal sujeito à influência dos 

índices de mensuração de desempenho e qualidade da disponibilidade. Este 

percentual é 20%, ou seja, o valor de Z é igual a 0,20. 

 W: parâmetro referente à curva de aprendizado que estabelece que o 

percentual da contraprestação pecuniária mensal que efetivamente estará sujeito ao 

impacto resultante da mensuração bimestral do desempenho e da mensuração de 

qualidade aumentará progressivamente nos primeiros nãos de operação ou nos 

primeiros anos que se seguirem a uma revisão dos indicadores, até atingir um 

patamar constante que prevalecerá para os demais anos.  

 COEF: coeficiente de mensuração de desempenho e de qualidade de 

disponibilidade. Trata-se de um valor entre 0 (zero) e 1 (um) resultante da 

ponderação do índice de desempenho e do índice composto de qualidade da 

disponibilidade (ICQD), previstos no item i e iii, respectivamente, do capítulo 4.2.1 .A 

apuração de tais índices bem como o valor de COEF se dará com periodicidade 

bimestral.  

Obs.: Os números decimais são os pesos de cada uma das parcelas 

associadas.  

  Parcela Anual de Desempenho 

 

trata do valor pago anualmente ao parceiro 

privado em virtude de aspectos qualitativos de seu desempenho operacional, 

apurados com base no Plano e Relatório anual elaborado pela própria 

concessionária e entregues a Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas 

Gerais. Para o cômputo dessa parcela utiliza-se o Parâmetro Anual de Desempenho 

(PAD) definido no item iv, “Avaliação Anual do Desempenho”, deste trabalho 

conforme já tratado. Desta forma trata a figura abaixo. 

                                                           
85 Este valor será definido pela proposta econômica apresentada pelo vencedor.  



61 
 

 

86

 

 

Da mesma forma, para ilustrar a dinâmica de pagamento, segue a fórmula87

 

: 

VPAD = PAD * (1,5/100) * RECEITA 

 

Onde,  

 

 VPAD: Valor devido à concessionária referente ao Parâmetro Anual de 

Desempenho para determinada unidade penal. 

 PAD: Parâmetro Anual de Desempenho calculado com base no Sistema de 

Mensuração de Desempenho e Disponibilidade de uma determinada unidade penal, 

conforme tratado no item iv, “Avaliação Anual do Desempenho”,sendo calculado a 

partir de uma média aritmética de todas as notas atribuídas de acordo com o seu 

devido peso; 

 RECEITA: soma de todas as contraprestações (CNTRPR) pagas nos doze 

meses, referentes a Contraprestação Pecuniária Mensal.  

  Parcela referente ao Parâmetro de Excelência: trata de uma bonificação 

ao parceiro privado em virtude da sua atuação juntamente com o preso relacionado 

tanto com o trabalho do sentenciado quanto com as características deste trabalho 

associadas à ressocialização dele88

                                                           
86 Disponível em:  

. Esta parcela será paga até o quinto dia útil do 

<http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-
download-1/Apresentacao.pdf> 
87 Esta fórmula matemática foi extraída do anexo XI – “Mecanismo de Pagamento” do contrato de 
PPP do Complexo de Ribeirão das Neves. Disponível em: < http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-
ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/edital-e-anexos> 
88 Vale lembrar que a concessionária criará o ambiente/espaço para que os presos possam trabalhar, 
contudo, não haverá exploração desse trabalho, cabendo apenas ao poder público, se for o caso e 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-download-1/Apresentacao.pdf�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-download-1/Apresentacao.pdf�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/edital-e-anexos�
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/complexo%20penal/edital-e-anexos�
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segundo mês subsequente ao mês a que ela corresponder. Assim, o repasse da 

verba à concessionária só ocorrerá se a ocupação do sentenciado com o trabalho 

bem como a educação encontrarem-se acima de patamares mínimos.  

Para chegar ao valor da parcela devida, basta que seja feito o cálculo 

conforme trata o item v, “mensuração do Parâmetro de Excelência”, deste trabalho.  

Assim, como foi visto a remuneração do parceiro privado depende da 

consecução de determinadas condições estabelecidas contratualmente. Desta 

maneira, se essas condições não forem cumpridas adequadamente, haverá 

reduções correspondentes na remuneração da concessionária. Contudo, o contrato 

da PPP do Complexo Penal de Ribeirão das Neves não prevê apenas essas 

consequências, sendo possível a aplicação de penalidades ao parceiro privado. 

Portanto, importante uma análise nas sanções, previstas em contrato, as quais, 

como já foi dito anteriormente no exemplo da multa, são consideradas menos 

eficientes do ponto de vista de criação de incentivos para a execução adequada do 

contrato pela Concessionária.  

 

4.2.1. Sanções 

No caso de inadimplemento contratual total ou parcial das obrigações pelo 

parceiro privado, este estará sujeito, sem prejuízo das sanções de natureza civil e 

penal, às penalidades de natureza administrativa aplicáveis pela Administração 

Pública: advertência formal; multa; caducidade da concessão administrativa; 

suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública.  

Ao aplicar essas sanções, a Administração deverá observar as seguintes 

circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração; os danos resultantes aos 

serviços e atividades, à segurança pública, ao meio ambiente, aos agentes públicos 

e aos sentenciados; a vantagem auferida pela concessionária em virtude da 

                                                                                                                                                                                     
que não cabe aqui detalhar, criar esse tipo de mecanismo. A parcela referente ao parâmetro de 
excelência, portanto, apenas levará em consideração se a concessionária está criando esse ambiente 
e estimulando o trabalho, sem que seja considerado como trabalho forçado.  
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infração; as circunstâncias atenuantes e agravantes; a situação econômico-

financeira da concessionária e; os seus antecedentes.  

Com relação à gravidade da infração, pode-se considerar que a infração será 

leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis e que não gere 

nenhum benefício à concessionária; média quando decorrer de conduta inescusável, 

mas que também não gere nenhum benefício à concessionária; grave  quando a 

concessionária agiu de má-fé e da infração gerar algum tipo de benefício e; 

gravíssima quando a conduta da concessionária gerar uma grande lesividade ao 

interesse público, meio ambiente, à segurança pública, aos direitos dos presos e ao 

erário público.  

Já em relação às sanções aplicadas ao Poder Concedente, em caso de 

inadimplemento deste em relação às obrigações pecuniárias não recebidas pela 

concessionária, ele estará sujeito a multa de 2% do valor do débito e juros, segundo 

a taxa em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda 

Estadual. Além disso, o contrato poderá ser rescindido pela Concessionária no caso 

de descumprimento pelo Poder Concedente, contudo, apenas por ação judicial 

transitada e julgada.  

Importante ressaltar aqui que para aplicar alguma dessas penalidades será 

necessário instaurar um processo administrativo para apurar a conduta da 

concessionária. Normalmente, esse processo é demorado, haja vista que tem que 

ser garantido a concessionária durante todo o procedimento o contraditório e ampla 

defesa. Assim, acaba que essas penalidades não conseguem, a curto prazo, trazer 

um forte desincentivo para que a empresa pare de cometer o ato irregular. Por isso, 

entende-se que os descontos na remuneração são instrumentos mais efetivos para 

que o parceiro privado preste um serviço adequado, conforme tratado nas 

disposições contratuais.  

 

Conclusão 

 Como visto, a gestão pública dos estabelecimentos prisionais não está 

conseguindo cumprir com os direitos dos encarcerados, conforme assegurados pela 
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Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. Apesar de ordenamento 

jurídico interno brasileiro prever diversos órgãos para gerir os presídios, a falta de 

investimentos e a omissão desses mesmos orgãos estão agravando a situação. 

 Desta maneira, foi proposto durante o trabalho o modelo da Parceria Público-

Privada como forma mais eficiente de gestão dos estabelecimentos prisionais, na 

medida em que proporciona redução dos custos para a Administração Pública e 

melhores condições ao apenado. No entanto, para o sucesso dessa gestão é, 

necessário que o Contrato de Concessão estabeleça claramente indicadores de 

desempenho passíveis de monitoramento pelo Poder Público e que esses 

indicadores estejam vinculados ao sistema de remuneração do parceiro privado. 

Nesse sentido, apresentaram-se como esses indicadores devem ser estruturados 

para beneficiar não só os presos, mas a Administração Pública e a própria 

sociedade.  

 No último capítulo foi analisado o contrato do Complexo Penal de Ribeirão 

das Neves, em que, além de serem apresentados aspectos gerais do contrato, foi 

especificado todo o sistema de mensuração de desempenho e disponibilidade, 

ressaltando como os indicadores foram confeccionados com o objetivo claro de 

solucionar ou, pelo menos, amenizar os problemas existentes no sistema carcerário 

de gestão pública. Da mesma forma, foi apresentado o sistema de pagamento da 

Concessionária, composto por três componentes calculados de maneira 

independente.  

 Visto isto, pode-se concluir que a utilização das PPPs como instrumento para 

gestão de estabelecimentos prisionais tem o potencial para gerar ganhos de 

eficiência e beneficiar todas as partes envolvidas, proporcionando um sistema 

carcerário com condições dignas ao cumprimento da pena pelo preso. Para tanto, 

porém, é necessário que o processo licitatório seja conduzido de forma transparente 

e competitiva e que, nos termos aqui propostos, o desenho do contrato de PPP 

estabeleça a conexão entre indicadores do desempenho que se espera da 

Concessionária e sua remuneração, de forma a gerar a prestação de um serviço de 

melhor qualidade para que os presos e mais eficiente para o Estado e para a 

sociedade.  
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