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NOTA TÉCNICA1 

 
A SEGURANÇA DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS: 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA POLÍCIA PENAL 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO: A Instituição Policial. Segurança Pública. Agente 

Penitenciário/Polícia Penal. Poder de Polícia. Indelegabilidade de atribuições. 

Jurisprudência do STF. Emenda Constitucional 104/2019. Segurança dos 

Estabelecimentos Penais. Competência Privativa. Polícia Penal. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O agente penitenciário/policial penal representa a autoridade estatal por 

excelência por meio do desenvolvimento de suas atribuições nos ambientes 

prisionais. Atua na segurança dos estabelecimentos penais com ações de controle, 

custódia e disciplina em nome do Estado. O controle punitivo do Estado, essencial 

à segurança pública, se efetiva com o processo de execução da pena privativa de 

liberdade (Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal), 

onde o agente penitenciário/policial penal (braço, perna  e coração do Estado na 

prisão) é indispensável para impor medidas coercitivas que possam garantir a 

ordem pública, a incolumilidade das pessoas e do patrimônio e a defesa social. 

O profissional agente penitenciário/policial penal representa a visibilidade do 

Estado enquanto instrumento de limitação a cumprimento de deveres e acesso a 

direitos por parte da pessoa presa. Além disso, tem o dever de impor a ordem e a 

disciplina, fundamental para a segurança e para que seja respeitado o “pacto”, 

violado por práticas criminosas que tenham ocorrido anteriores à prisão do acusado 

ou condenado. Com efeito, as atribuições que o agente penitenciário/policial penal 
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executa em nome do Estado representam uma das principais contribuições para                  

fazer com que se cumpra o “pacto” assinalado entre o Estado e seus concidadãos. 

As atividades desenvolvidas pelo agente penitenciário/policial penal já eram 

consideradas tipicamente policiais pelo Supremo Tribunal Federal em diversos 

julgados, mesmo antes da constitucionalização da profissão, por meio da Emenda 

Constitucional 104/2019, que criou as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.  

O desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo do agente 

penitenciário/policial penal exige perícia técnica relacionada a ações de prevenção e 

ostensividade para evitar práticas criminosas, considerando-se o contexto prisional 

brasileiro, sendo, portanto, de segurança pública e tipicamente policial. A Emenda 

Constitucional 104/2019 estabeleceu como competência privativa da Polícia Penal a 

segurança dos estabelecimentos penais, sendo portanto, indelegável a terceiros. 

A presente Nota Técnica, elaborada pela Federação Nacional dos Policiais 

Penais (FENASPPEN), com fundamento no campo teórico-científico, na legislação 

em vigor e em julgados do Supremo Tribunal Federal, expressa considerações acerca 

da segurança dos estabelecimentos penais como competência privativa da Polícia 

Penal, tendo como destaque a relevância da atividade de agente penitenciário/policial 

penal, considerando-a tipicamente policial pela sua própria natureza, tem por objetivo 

posicionamento técnico em relação à consulta pública realizada pelo Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) acerca de alternativas para 

administração penitenciária, nomeadamente modelos de cogestão/terceirização, 

parceria público-privada ou privatização. 

 
2. A INSTITUIÇÃO POLICIAL NO EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PÚBLICA: 

ATIVIDADE EXCLUSIVA DE ESTADO 

O termo polícia tem uma ligação direta com a organização política da 

sociedade. Para Guimarães (2004, p. 431), politia do latim e politea do grego, estão 

relacionados ao vocábulo polis. Com efeito, a polícia representa “uma força iminente 

do Governo para atingir sua finalidade; possibilidade legal de agir, de fazer. Direito 

de ordenar, de fazer-se obedecer, pela força coercitiva da lei ou das atribuições de 
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que se reveste o cargo de que está investido quem tem a faculdade de ordenar” 

(GUIMARÃES,  2004, p. 430). Dessa forma, a polícia tem uma relação direta com o 

poder legítimo do Estado de uso da força, caso necessário, para a defesa da 

segurança individual e coletiva. 

As instituições policiais são estruturas eminentemente estatais, já que cabe 

exclusivamente ao Estado o uso legítimo da força, para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e da preservação do patrimônio, sendo os 

órgãos policiais instrumentos essenciais para a consecução de políticas de 

segurança pública, fundamentais para a segurança social, conforme ao artigo 144 

da Constituição Federal de 1988. Neste caso, a atividade de agente 

penitenciário/policial penal, que representa a “mão visível” do Estado na prisão, 

mesmo antes da criação da Polícia Penal, por meio da Emenda Constitucional 

104/2019, configura como tipicamente policial e de segurança pública. 

Evidentemente, “O conceito da instituição Polícia indica sua própria função, e 

essa vem se moldando no decorrer da história, conforme o contexto sócio-

econômico- cultural vigente” (SOUSA; MORAIS, 2011, p. 2). A polícia está ligada 

ao “exercício do monopólio da força”, com a função de garantir “os elos de 

preservação da ordem social e pública” (SANTOS, 2014, p. 17).  

Nesse raciocínio, temos evidente que as instituições policiais stricto sensu são 

instrumentos do Estado que possuem a excepcionalidade de utilização legítima do 

monopólio da força (mesmo que limitada), tendo como objetivo a proteção da 

sociedade, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, competindo às polícias a prevenção e elucidação de crimes. Portanto, 

as funções policiais extrapolam atividades administrativas, tendo por finalidade a 

segurança individual e coletiva. 

Cabe destacar que a polícia representa “uma força iminente do Governo para 

atingir sua finalidade; possibilidade legal de agir, de fazer. Direito de ordenar, de 

fazer- se obedecer, pela força coercitiva da lei ou das atribuições de que se reveste 

o cargo de que está investido quem tem a faculdade de ordenar” (GUIMARÃES, 

2004, p. 430). É basicamente isso que o agente penitenciário/policial penal realiza 
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nas suas atividades de rotina no sistema prisional.  

Evidentemente, “O conceito da instituição Polícia indica sua própria função, 

e essa vem se moldando no decorrer da história, conforme o contexto sócio-

econômico-cultural vigente” (SOUSA; MORAIS, 2011, p. 2). Dessa forma, 

contemporaneamente, a polícia está ligada ao “exercício do monopólio da força”, 

com a função de garantir “os elos de preservação da ordem social e pública” 

(SANTOS, 2014, p. 17). Nesta toada, fica cabalmente perceptível que as atividades 

cotidianas do agente penitenciário/policial penal são essenciais nesse processo de 

manutenção da ordem pública e da segurança social. 

Impende ressaltar que de acordo com Di Pietro (2017, p. 158) “o poder de 

polícia é a faculdade que tem o Estado de limitar, condicionar o exercício dos direitos 

individuais, a liberdade, a propriedade, por exemplo, tendo como objetivo a 

instauração do bem-estar coletivo, do interesse público”. Sendo assim, o poder de 

polícia é “conferido ao Estado ao Estado para fazer valer a supremacia do interesse 

coletivo sobre os direitos individuais, quando estes vierem a ser utilizados de 

maneira a ferir aqueles” (COSTA, 2018).  

Para José Cretella Júnior (2000) o “Poder de polícia é a faculdade 

discricionária do Estado de limitar a liberdade individual, ou coletiva, em prol do 

interesse público”. Com efeito, pela natureza de suas atribuições, o agente 

penitenciário/policial penal, pelas características e princípios inerentes à atividade, 

possui na sua gênese o poder de polícia em sentido estrito, como atividade estatal, 

tendo por base a limitação individual e proteção do interesse público. 

De acordo com a Lei nº 11.079/2004, que “Institui normas gerais para 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 

pública”, em seu art. 4º, III, na contratação de parceria público-privada deve ser 

observada a “indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício 

do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado”. Em decisão do 

Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1717-6/DF de 

2002, restou cabalmente firmado o entendimento quanto à indelegabilidade de 

atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, a 
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uma entidade privada. 

Nesta toada, a atividade de agente penitenciário/policial penal, realizada 

especialmente no âmbito da segurança do sistema prisional, crucial para a 

segurança pública, a defesa social, se insere não apenas no contexto da segurança 

pública, como também no bojo das atividades tipicamente policiais, nas quais a 

proteção individual e coletiva ganha aspecto relevante, sendo portanto, indelegável 

a qualquer ente privado.  

 

3. NATUREZA DA ATIVIDADE DE AGENTE PENICIÁRIO/POLICIAL PENAL E 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA POLÍCIA PENAL 

 

A Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que “Dispõe sobre o Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em seu art. 28, V preceitua 

que a advocacia é incompatível com as atividades dos “ocupantes de cargos ou 

funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer 

natureza”. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – no julgamento do 

Recurso Especial nº 1453902 PR (2014/0112730-6) manteve o entendimento de 

que o exercício da advocacia seria incompatível com o cargo de agente 

penitenciário, uma vez que este exerce atividade tipicamente policial. O Ministro 

Relator, Mauro Campbeel, em seu voto assim destacou: “Como é notório, cumpre 

ao agente penitenciário o exercício de atividades relacionadas à custódia de 

presos, tais como: zelar pela segurança e disciplina do ambiente prisional, 

realizar revistas pessoais e inspecionar celas. Como atividades 

inequivocamente de natureza policial, evidencia-se a sua incompatibilidade 

do exercício do cargo com a advocacia”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, 

no Recurso Extraordinário nº 951.668 (PR), de relatoria do Ministro Celso de Melo, 

manteve o mesmo entendimento. 

O artigo 73, V, ‘e’, da Lei nº 9.504/1997, que “Estabelece normas para as 

eleições”, ao tratar de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 

Eleitorais, veda a transferência ou remoção ex officio de servidores públicos, na 



 

  

 

6 
 

circunscrição do pleito, dos três meses que antecedem as eleições até a posse dos 

eleitos, ressalvando a “transferência ou remoção ex officio de militares, 

policiais civis e de agentes penitenciários”. Portanto, equipara esses 

profissionais em decorrências de suas atividades. 

A criação do Sistema Penitenciário Federal, no qual atualmente nas unidades 

prisionais federais são colocados presos de altíssima periculosidade, principalmente 

líderes de facções criminosas, em regime disciplinar diferenciado, estabelecido na 

Lei nº 10.792/2003, ampliou a papel do Estado no controle sobre as prisões. Não 

fosse atualmente o funcionamento do Sistema Penitenciário Federal 

indubitavelmente o domínio das facções criminosas sobre os sistemas prisionais 

estaduais e as ruas, com a prática constante de crimes, seria bem maior. Na 

verdade, o avanço das facções tem sido decorrente principalmente da histórica 

omissão estatal em relação ao sistema penitenciário brasileiro. 

A Lei nº 11.473/2007 incluiu atividades realizadas cotidianamente pelos 

agentes penitenciários como “guarda, vigilância, custódia de presos; 

cumprimento de mandados de prisão e de alvarás de soltura”, como sendo 

“imprescindíveis à preservação da ordem pública”, que se insere na 

competência da segurança pública realizada por órgãos policiais. Acrescente-se 

que a Lei nº 13.142/2015, que agravou os crimes praticados contra 

profissionais que atuam na área de segurança pública, incluiu os agentes 

penitenciários, de forma equiparada aos policiais. Assim como ocorre com os 

demais policiais, nos concursos para agente penitenciário/policial penal há 

exigência expressa de testes físicos, exame psicológico, investigação social e curso 

de formação específico para o assumir o cargo e desenvolver as atribuições 

inerente à profissão. 

A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 52 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984 (Lei de Execução Penal), deixando claro que a visita à pessoa presa 

submetida ao regime disciplinar diferenciado, deverá ser “gravada em sistema 

de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente 

penitenciário”. Este disposto tem justamente o objetivo de evitar que o preso 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.142-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.142-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.142-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.142-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.142-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.142-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
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continue a pratica de crimes mesmo estando sob a custódia do Estado, competindo 

estritamente ao agente penitenciário/policial penal a atividade ostensiva para coibir 

a prática de crimes por parte da pessoa presa. 

A realidade vivenciada no cotidiano das unidades prisionais brasileiras já 

colocava os agentes penitenciários/policiais penais, de fato, para exercerem 

atividades de natureza tipicamente policial, como por exemplo, apreendendo drogas 

e armas; colaborando com investigação de crimes; evitando assassinatos; 

contendo motins e rebeliões; investigando possíveis tentativas de fugas, rebeliões, 

motins; recapturando pessoas evadidas de unidades prisionais; tentando coibir a 

entrada de celulares, ações de inteligência, etc; mesmo antes do advento da 

Emenda Constitucional 104/2019. Em decorrência de suas atribuições os agentes 

penitenciários/policiais penais executam flagrantes e realizam conduções para 

formalizá-los.  

O agente penitenciário Já era considerado, tanto por presos quanto por 

visitantes destes, como policiais de fato, antes da inserção da Polícia Penal na 

Constituição Federal de 1988. Assim, por dever de ofício, esses profissionais 

executam, na prática, diversas atividades tipicamente policiais. Informações obtidas 

no ambiente prisional acabam sendo essenciais para evitar práticas criminosas ou 

contribuir no desvendamento de crimes praticados nas articulações ocorridas entre 

membros de facções que se encontram presos com os que estão soltos. 

Os agentes penitenciários/policias penais, assim como os demais 

policiais, têm sido constantemente vítimas de assassinatos em decorrência 

de sua profissão. Os perpetradores de tais crimes os têm como 

representantes do Estado que atuam no combate ao crime, seja fora ou dentro 

das prisões, portanto,  como policiais. Porém, enquanto os demais policiais 

normalmente efetuam prisões, os agentes penitenciários/policiais penais são quem, 

em nome do Estado, tem por dever de ofício assegurar que as pessoas fiquem 

presas, porém devendo manter a ordem e a disciplina e evitar que permaneçam 

praticando novos crimes dentro do ambiente prisional. 

Evidentemente, o profissional agente penitenciário/policial penal representa 



 

  

 

8 
 

a “ponta do iceberg” na execução da pena, a essência do poder de punir do Estado 

sobre o indivíduo, de forma legítima. Já que a prisão é uma pena exclusivamente 

estatal, cabe ao agente penitenciário/policial penal, como agente do Estado, fazer 

cumpri-la conforme determina a lei. 

A segurança e a disciplina adequada nas unidades prisionais, impostas por 

meio de diversas atividades de rotina do agente penitenciário/policial penal, tornam-

se cruciais para a manutenção da ordem e da segurança pública, primordial para 

coibir a prática de  novos crimes a partir do ambiente prisional. 

No artigo 5º, § 1º da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou o 

sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições 

transitórias, ficou assentado que “Serão considerados tempo de exercício em 

cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei 

Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas 

Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o 

tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo”. Portanto, o 

próprio texto constitucional consolidou expressamente o entendimento sobre a 

questão da natureza da atividade policial do agente penitenciário, mesmo antes do 

advento da Emenda Constitucional 104/2019. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), ainda antes da Emenda 

Constitucional 103/2019, já havia reconhecido, reiteradamente, a profissão de 

agente penitenciário como atividade de risco para efeito de aposentadoria, 

equiparada a aposentadoria do servidor público policial, preceituada na Lei 

Complementar nº 51/1985, que “Dispõe sobre a aposentadoria do servidor 

público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal”. Nos 

Mandados de Injunções números 6.250; 6.171; 6.124; 6.219; 3.973; 2.045, 5.684, 

6.440 e 7107, entre outros, o STF consolidou farta jurisprudência, deixando de 

forma clara e cristalina que a atividade profissional do agente penitenciário se 

equipara à atividade policial, determinando a aplicação da na Lei 

Complementar nº 51/1985 para os casos de aposentadoria. Tudo isso, mesmo 

antes da criação das Polícias Penais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.htm#art1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.htm#art1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp51.htm#art1ii
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2051-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2051-1985?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2051-1985?OpenDocument
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Ratificando esse entendimento de que mesmo antes do advento da Emenda 

Constitucional 104/2019, que criou as Policiais Penais Federal, Estaduais e Distrital, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) já considerava as atividades desenvolvidas pelo 

agente penitenciário como de natureza policial, no Recurso Extraordinário (RE) nº 

654.432, ao tratar da questão relacionada à realização de movimento grevista, o 

STF equiparou a profissão do agente penitenciário à de policiais. No referido 

processo, o STF firmou a tese de que “o exercício do direito de greve, sob qualquer 

forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos 

que atuem diretamente na área de segurança pública”. As atividades desenvolvidas 

pelos agentes penitenciários foram inseridas neste contexto. 

Portanto, a Emenda Constitucional 103/2019 ratificou o entendimento 

jurisprudencial do STF quanto à natureza policial da atividade de agente 

penitenciário. Já a Emenda Constitucional 104/2019, que criou as Policiais 

Penais Federal, Estaduais e Distrital, mesmo ainda não regulamentada, que 

alçou os agentes penitenciários, ou equivalentes ao status de policiais penais, 

apenas ratifica, definitivamente, que a atividade de agente penitenciário tem 

natureza tipicamente policial e aponta para a transformação do cargo de 

agente penitenciário ou equivalentes em pliciais penais. Neste caso, tendo 

ocorrido, ou não, a devida regulamentação da Polícia Penal no âmbito do 

Governo Federal, Estadual ou Distrital, a competência sobre a segurança dos 

estabelecimentos penais configura-se como privativa da Polícia Penal, sendo 

que a indelegabilidade das atribuições de agente penitenciário/policial penal 

se torna patente, sob pena de violação do texto constitucional. 

 

4. DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA SEGURANÇA 

PÚBLICA COMO ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO 

 

Pontuadas considerações especificamente em relação à natureza da profissão 

de agente penitenciárrio/policial penal, torna-se importante salientar o contexto ao 

qual este profissional está inserido, destacando o papel do Estado em relação à pena 
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de prisão e à segurança pública, já que se tratam aqui de funções que se integram, 

compondo o sistema de justiça criminal. É preciso salientar que a questão ora 

apresentada se insere no monopólio de utilização da violência, contexto de uso 

legítimo da força pelo Estado com exclusividade, em decorrência da imperiosidade do 

“contrato social”. Na consecução desse desafio, o Estado necessita de um arranjo 

institucional sistêmico, capaz de impor a ordem pública e jurídica. 

Temos, pois, um fluxo de atividades concatenadas e sucessivas que 
definem o papel do Estado na consecução da ordem pública nas 
diversas sociedades contemporâneas. Neste sentido, pode-se dizer 
que o arranjo institucional da segurança pública compõe um complexo 
sistema organizacional e legal que por sua vez divide-se em 
subsistemas com características próprias e singulares, mas que estão 
articulados, em princípio, por uma divisão do trabalho e 
complementariedade de funções. Estão inseridos nesse processo 
sistêmico o subsistema policial, o subsistema judicial e o subsistema 
prisional (SAPORI, 2007, p. 43). 

Isso demonstra, literalmente, que cabe ao Estado, enquanto aparelho 

institucional, papel primordial na constituição de instrumentos de garantia de 

segurança à sociedade, inclusive, caso necessário, podendo recorrer ao uso legítimo 

da força. Neste contexto, inegavelmente, a segurança do “subsistema prisional” se 

efetiva por meio de atribuições inerentemente estatais, não podendo este ser tratado 

fora do arranjo institucional da segurança pública. Por outro lado, impossível pensar 

na execução da pena privativa de liberdade sem as unidades prisionais, onde 

efetivamente ocorre o cumprimento do ordenamento judicial.  

Como afirma (BENGOCHEA et. all., 2004, p. 121) “[...] Entende-se que o 

sistema de segurança tem de ser sistêmico, rápido, um processo que envolva 

não só atividades preventivas ou de contenção: precisa ter um início, que é a 

prevenção, e um final, que é recuperar e tratar os autores do delito”. Nestas 

circunstâncias, a segurança pública se insere em um processo sistêmico que envolve 

tanto ações preventivas de política social quanto as funções de segurança que 

garantam ao Estado a implementação de medidas relacionadas ao tratamento penal. 

A questão da execução da pena privativa de liberdade de insere na 

exclusividade do direito de punir do Estado. Permeia a estrita legalidade do jus 
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puniendi e uma questão ética. Os desmandos que ocorrem no sistema prisional 

brasileiro, devido à histórica omissão estatal, têm alimentado propostas no sentido de 

privatização, formação de parceria público-privada ou terceirização deste. No entanto, 

isso significaria ampliar o fosso de omissão estatal já praticado. O poder de polícia 

do Estado, no caso o dever de garantir a segurança das pessoas sob sua tutela 

e a segurança social, passa, irremediavelmente, pela gestão do sistema 

prisional, sendo este indispensável também à garantia da prestação 

jurisdicional e isso não pode ser delegável a terceiros.  

A terceirização ou privativazação de atividades de segurança pública e de 

execução penal encontra óbice no “monopólio do exercício do poder de punir 

atribuído somente ao Estado. Compete ao Estado exercitar e executar o jus 

puniendi. Já na execução da pena, o Estado-Administração atua através de seus 

órgãos, embora sob controle jurisdicional” (TOURINHO, 2008, p. 4). Além disso, 

 
Igualmente, a lei das PPPs veda expressamente a delegação do poder 
de polícia à iniciativa privada e o STF, na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 1717-6/DF de 2002, manifestou, ainda que 
lateralmente, a indelegabilidade de atividade típica de Estado, que 
abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, a uma entidade 
privada (FILHO; OI, 2014, p. 14-15). 
 

Reiteramos assim, que a Lei Federal nº 11.079/2004, conhecida “a lei das 

PPPs”, estabelece em seu artigo art. 2º, III a “indelegabilidade das funções de 

regulação, jurisdicional e do exercício de poder de polícia, da defesa judicial da 

Administração Direta e Indireta do Estado, da segurança pública e das 

atividades fazendárias”. Portanto, observados os entraves legais quanto à 

terceirização e a formação de parceria público-privada em relação à gestão do sistema 

prisional, óbice maior ainda seria a questão da modalidade de privatização mais 

tradicional, onde a iniciativa privada opera um determinado serviço por delegação de 

competência ou de atribuições.  

Evidentemente, a iniciativa privada tem por base a busca incessante por lucro. 

Com efeito, seria no mínimo antiético auferir lucro com a execução da pena privativa 

de liberdade, mediante a concepção de que o preso seria uma mercadoria. Isso não 
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significa que espaços de unidades prisionais não possam ser cedidos a empresas 

exclusivamente para a produção econômica, sem interferência na segurança que 

deve ser exercida por agentes estatais.  Além disso, a formação de parceria público-

privada, por exemplo, pode ampliar o poder de facções criminosas sobre o sistema 

prisional, que atuando por meio de empresas de fachadas com recursos oriundos do 

crime podem justamente passar a gerir unidades prisionais. Neste caso, o Estado 

estaria concedendo uma “carta branca” para a formação de verdadeiros escritórios do 

crime no próprio ambiente da administração que deve ser estatal. 

Não restam dúvidas de que a omissão estatal em relação à melhoria na gestão 

do sistema prisional tem resultando em discursos proativos no sentido de formação 

de parcerias público-privadas ou terceirização, inclusive apontando uma falaciosa 

eficiência na gestão privada, quando na verdade em relatório recente, elaborado de 

forma detalhada, sobre unidades prisionais privatizadas, terceirizadas ou 

administradas na forma de parcerias público-privadas, a Pastoral Carcerária Nacional 

constatou uma realidade bastante precária nestes ambientes (FILHO; OI, 2014). 

Mesmo diante do agravamento da crítica situação de sucateamento do sistema 

prisional, decorrente da omissão estatal, caracterizado pelo Supremo Tribunal Federal 

na decisão da ADPF nº 347 como um “estado de coisas inconstitucional”, não se 

sustenta em termos de legalidade, menores custos e eficiência, as propostas de 

privatizações, parcerias público-privadas ou terceirização de unidades prisionais, pois 

já está fartamente demonstrado que além do fracasso desses “modelos alternativos” 

de gestão do sistema prisional, bem destacado em Relatório da Pastoral Carcerária 

Nacional (FILHO; OI, 2014), existem obstáculos intransponíveis tanto de ordem 

jurídico-legal (no âmbito constitucional e infraconstitucional), quanto ética e social. O 

fato é que o Estado brasileiro não pode continuar omitindo seu papel frente à 

vergonhosa realidade prisional brasileira. Evidentemente, a melhoria no 

funcionamento no sistema prisional e de segurança pública como um todo requer mais 

investimentos, aperfeiçoamento da gestão pública, utilização de novas tecnologias, 

ampliação de quadro funcional e valorização dos servidores policiais. 
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Na verdade, o processo de formação de parceria público-privada ou terceirização 

(co-gestão) configura forma disfarçada de privatizar o poder punitivo do Estado. Neste 

caso, a empresa recebe o produto pronto (o preso) para obter lucros sem dispêndios, 

como produção de estrutura física, por exemplo. Entretanto, mesmo nestas condições 

os custos para com o preso ainda se tornam maiores e os serviços não melhoram, 

ocorrendo inclusive o contrário, o que configura um indício de desvio de recursos 

públicos. Além disso, acaba-se tendo um campo ainda mais fértil para o domínio de 

facções criminosas. 

Além do elevado custo social verificado e da ineficiência na gestão, os 

modelos de terceirização/privatização de atividades prisionais têm deixado um 

rastro de mazelas e um verdadeiro “banho de sangue”, como ocorreu no 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas e recentemente novamente no Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ), em Manaus-AM. Uma gestão militarizada 

também não seria recomendável, uma vez que mesmo estando sobre 

responsabilidade dos Governos Estaduais, a Política Militar, incumbida do 

policiamento ostensivo, seria incompatível desenvolver atribuições em unidades 

prisionais. Os preceitos internacionais têm recomendado que os servidores prisionais 

sejam servidores públicos civis efetivos profissionalizados. No caso do Brasil, com a 

profissionalização da criminalidade, organizada em facções e praticando crimes a 

partir dos ambientes prisionais, privatizar o sistema prisional seria “entregar o 

galinheiro para os cuidados da raposa”. 

Interessante notar que o Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que 

“Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”, 

estabelece os serviços passíveis de delegação a terceiros pela administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional, deixando de forma categórica no § 2º que “os 

serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e 

consentimento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto 

de execução indireta”, ou seja, nesse raciocínio sequer os serviços auxiliares ao 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.507-2018?OpenDocument
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“exercício do poder de polícia” poderiam ser privatizados.  

O artigo 83-A da Lei de Execução Penal preceitua que “Poderão ser objeto de 

execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, tais como: I - serviços 

de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, 

telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos 

internos e externos; II - serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso”. Já 

o art. 83-B, do mesmo diploma legal, estabelece que são indelegáveis as funções de 

direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as 

atividades que exijam o exercício do poder de polícia, destacando a classificação de 

condenados; aplicação de sanções disciplinares III - controle de rebeliões; IV - 

transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais 

externos aos estabelecimentos penais. A Resolução nº 8/2002 do Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) também recomenda a rejeição de 

quaisquer propostas tendentes à privatização do Sistema Penitenciário Brasileiro. 

 A Constituição Federal de 1988 impõe, em seu art. 144, a segurança pública 

com “dever do Estado”. Recentemente foi publicada a Lei nº 13.675/2018 que 

“Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal; cria 

a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o 

Sistema Único de Segurança Pública (Susp)”. De acordo com o art. 9º, § 2º, VIII 

da referida lei, “os órgãos do sistema penitenciários” são “integrantes operacionais do 

Susp”. Assim, não restam dúvidas de que as atividades realizadas pelos agentes 

penitenciários/policiais penais integram o sistema de segurança pública, configurando 

parte inarredável de manutenção do “contrato social”, o centro nevrálgico do poder do 

Estado sobre os indivíduos, com legitimidade para impor a manutenção da ordem 

púbica e do jus puniendi, sendo, portanto, inadmissível qualquer proposta de 

delegabilidade de tais funções a terceiros, por serem geneticamente estatais.  

Ademais, deve-se ainda acrescentar que o advento da Lei nº 13.500/2017, de 

26 de outubro de 2017, alterando a Lei Complementar nº 79/1994, que dispõe sobre 
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“a transferência de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional 

(Funpen), não admite a utilização de recursos do FUNPEN para a construção ou 

reforma de unidades prisionais na modalidade de parceria público-privada, devendo 

ainda os projetos observar as disposições da Resolução nº 09/2011 do Conselho 

Nacional de Política Criminal de Penitenciária, sendo completamente ilegal a 

transferência de tais recursos a entes privados. 

 

5. CONCLUSÕES 

O Estado, enquanto aparelho institucional provedor de direitos e impositor de 

deveres, carrega em sua natureza funções tipicamente policiais, que somente 

devem ser realizadas diretamente por seus agentes para evitar o desvirtuamento 

de sua gênese e de sua lógica. No caso da segurança pública, como “dever do 

Estado”, concatenado ao poder de punir, o jus puniendi, tem como finalidade 

proteger a vida das pessoas e a liberdade, direitos que foram cruciais para o 

nascedouro do Estado Moderno, do “contrato social”. Dessa forma, cabe ao Estado 

utilizar-se de todos os meios legais e legítimos pertinentes à manutenção do “pacto”, 

especialmente por meio de atividades policiais realizadas por seus agentes, a 

exemplo do agente penitenciário/policial penal, que é parte inerente a este processo. 

O Estado Democrático de Direito, consagrado na Constituição Federal de 

1988, configura-se também como um Estado de deveres, tanto do próprio Estado 

quanto da sociedade/indivíduo. Dessa forma, a continuidade do “contrato” significa 

a garantia da segurança pública, individual e coletiva e a manutenção de um estado 

de paz social, uma vez que sem segurança pública efetiva não se garante o direito 

à vida e se corrói o direito à liberdade. Isso representa o significado das instituições 

policiais e judiciais desde a sua origem. A exclusividade dessas atribuições ao 

Estado impede de corrosão do monopólio da violência legítima, da possibilidade do 

uso da força coativa necessária à manutenção da ordem pública e da segurança 

social realizada pelo corpo de polícia. 

No caso dos agentes penitenciários/policiais penais, está mais que 

demonstrado que realizam atividades tipicamente policiais, conforme a legislação 
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pátria em vigor e farta jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal. 

A profissão de agente penitenciário/policial penal configura natureza policial 

diferenciada, uma vez que se trata de um profissional que tem como mister impor, 

em nome do Estado, a ordem e a disciplina no cumprimento da pena privativa de 

liberdade e ainda deve estar preparado para coibir novos crimes, adotando uma 

postura técnica e ética no ambiente prisional. 

Com efeito, como atividade tipicamente estatal, o exercício do encargo do 

agente penitenciário/policial penal exige perenidade, formação adequada, 

profissionalização, identidade, técnica, especialização e, sem dúvidas, a 

necessidade de constante aperfeiçoamento profissional, assim como os demais 

policiais. É justamente o agente penitenciário/policial penal o profissional que deve 

exercer, de forma privativa e exclusiva, a competência relacionada à segurança dos 

estabelecimentos penais, preceituada na Emenda Constitucional nº 104/2019. 

O exercício da atividade de agente penitenciário/policial penal, como 

profissional imprescindível à segurança pública e indispensável ao processo de 

execução da pena privativa de liberdade, exige preparo físico, coragem, disciplina, 

inteligência, equilíbrio psicológico-emocional e capacidade de encarar os desafios 

do ambiente prisional com retidão, técnica, altivez e resiliência; adjetivos essenciais 

para o exercício da atividade policial. 

Não podendo haver a delegabilidade das atividades de segurança pública e de 

execução da pena privativa de liberdade pela natureza destas, já aqui devidamente 

explicitadas por serem as mesmas tipicamente estatais e obrigatórias, a alternativa é 

a sua realização direta por agentes do Estado. Neste contexto, por imposição 

constitucional, os agentes do Estado devem ser selecionados pela via do concurso 

público. No caso dos agentes penitenciários/policial penal, que exercem atribuições 

de execução da pena e de segurança pública, a natureza policial da profissão 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal representa uma proteção jurídica 

fundamental, não sendo permitida, em nenhuma hipótese a delegação se sua 

competência, exclusiva de segurança dos estabelecimentos penais. 

Como atividade tipicamente estatal, o encargo do agente penitenciário/policial 
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penal exige perenidade, profissionalização, identidade, especialização e, sem 

dúvidas, a necessidade de constante aperfeiçoamento profissional. A questão de 

delegar tais atividades a terceiros não significa uma relação custo/benefício. Ao 

contrário, exige análises criteriosas para a tomada de decisões, já que implica em 

óbices instransponíveis de natureza juridico-constitucional. Finalizando, resta 

peremptoriamente demonstrado que a segurança dos estabelecimentos penais e, em 

consequência, a atividade de agente penitenciário/policial penal, pela sua própria 

natureza, deve ser realizada exclusivamente por agentes do Estado, assim como 

diversas atividades realizadas no ambiente prisional cotidianamente.  

 

Teresina (PI) e Campo Grande( MS), 20 de julho de 2021. 

 

Vilobaldo Adelídio de Carvalho 
Diretor de Assuntos de Inteligência da FENASPPEN 

 

 
Fernando Ferreira de Anunciação 
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