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Resumo 

 

O presente artigo propõe-se a analisar e criticar a privatização dos presídios e penitenciárias através 

da prática das chamadas Parcerias Público-Privadas – PPPs – prática essa que começou a ser 

adotada em razão da lastimável situação que se encontra o sistema carcerário brasileiro e a suposta 

incapacidade do Estado de gerir este sistema. A pesquisa indica que a privatização beneficia mais os 

interesses econômicos que sociais. 
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Abstract 

 

This article proposes to analyze and criticize the privatization of prisons and penitentiaries through 

the practice of so-called Public-Private Partnership - PPP - a practice that began to be adopted 

because of the unfortunate situation that is the Brazilian prison system and the supposed inability of 

the state to manage this system. The research indicates that privatization benefits in a larger manner 

the economic interests than the social ones.  
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Introdução 

 

Toda empresa sonha encontrar um mercado aquecido, com grandes oportunidades de lucro e 

é claro, apoio governamental. Hoje esse sonho está sendo realizado, pelo menos, para as empresas 

que trabalham na construção e/ou manutenção e controle de presídios.2 E isso se deve a diversos 

fatores: política criminal repressiva e punitiva, crescimento exorbitante do número de presos, dita 

incapacidade estatal, situação de caos penitenciário, apoio por grande parte da população e por fim, 
                                                
1 Graduado em Direito. Mestrando em Direito e Inovação pela UFJF. Brasil. E-mail: lucasbotelho123@gmail.com 
2 É o que Nils Christie vai chamar de “Industria do Controle do Crime”. Em sua obra de mesmo título, o autor expõe de 

forma crítica e detalhada como se da a mercantilização dos presos e demonstra quão interessante e lucrativo pode ser 
este mercado. Apesar da obra referir-se à realidade americana, entendemos ser plausível sua aplicabilidade também 
ao Brasil, tendo em vista serem países relativamente semelhantes economicamente e socialmente. 



incentivo governamental através da privatização e atualmente por meio das parcerias público-

privadas sendo este último fator foco do presente artigo. 

No início do ano de 2013, em janeiro, foi inaugurada a primeira penitenciária privada do 

país.3 Tal empreendimento foi realizado em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais.  Diz-se que o Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves foi a 

primeira penitenciária privada, isso porque foi construída e administrada por PPP (parceria público-

privada), ou seja, houve licitação, projeto e contrato, para que o setor privado pudesse realizar tal 

empreendimento. Já existem no Brasil, pelo menos, 22 unidades prisionais privatizadas, ocorre que 

estas sofreram a terceirização de alguns de seus serviços meio, mas não serviços fins.  

O que vem sendo divulgado pelo governo e pelo consórcio que realizou as obras e 

atualmente administra a penitenciária, é de que tal modelo é exemplar em termos de higiene, 

segurança, alimentação, manutenção do ensino e trabalho. Contudo, ONGS, representantes da 

sociedade civil e membros da Defensoria Pública fazem duras críticas às PPPs, denunciam 

principalmente a lógica negocial, que transforma os presos em mercadorias.  

O que tentaremos demonstrar a seguir será a dimensão do problema de se privatizar os 

presídios e como ele se agrava após a instituição, não só prática, mas ideológica das PPPs. Sendo 

que ao final buscaremos responder a seguinte pergunta: a quem interessa a implementação de PPP 

para construção e gestão de presídios?  

 

Situação atual dos presídios brasileiros 

 

A fim de entendermos o contexto atual de privatizações de presídios, precisamos 

inicialmente conhecer, mesmo que brevemente, a função da pena, como ela é implementada no 

Brasil e quais suas consequências, para que posteriormente possamos compreender melhor o porquê 

do caos no sistema penitenciário.  

Entende-se aqui como sistema penal o complexo de elementos tais como o código penal e 

processo penal, polícia, poder judiciário, delegacias e penitenciárias. 

Sobre o tema, necessária se faz uma breve introdução às teorias clássicas que procuram 

explicar a função da pena em dada sociedade e que acreditamos serem as principais justificativas 

para a manutenção do sistema tal qual se encontra. 

De acordo com a literatura jurídica, duas correntes orientam o que seria a função da pena, 

dividindo-se entre a função retributiva e a função preventiva. De acordo com ROXIM, citado por 

GRECO (ROXIM, 1997 apud GRECO, 2011, p. 473), no âmbito da função retributiva não haveria 
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na pena qualquer caráter socioeducativo de prevenção, devendo o estado responder com uma pena 

minimamente adequada ao mal cometido. Em seguida Greco (2011, p. 473) relaciona a função 

retributiva da pena com o desejo de vingança pelo mal cometido, uma pena deve ser justa e rigorosa 

o bastante para compensar a conduta criminosa e por tal razão deve ser aceita pela coletividade. 

De outro lado encontram-se as teorias relativas, abrangendo a função preventiva geral 

(negativa e positiva) e a prevenção especial (negativa e positiva). A prevenção geral incide sobre a 

coletividade, sendo negativa quando a punição de outrem desestimula os demais a praticarem 

delitos, e positiva quando, por si só, é capaz de incutir na coletividade “a necessidade de respeito a 

determinados valores”; a prevenção especial negativa neutraliza (através do cárcere) aquele que 

cometeu a infração, impedindo-o de cometer novos crimes ao menos no período em que se 

encontrar preso, sendo que a prevenção especial positiva consistiria no fato de que, indesejoso de 

ser punido novamente, o condenado se sentiria desestimulado a cometer outros crimes (GRECO, 

2011, p. 474). 

HASSEMER (1993, p.34) critica a intimidação (prevenção) por ser atentatória à dignidade 

humana, uma vez que uma pessoa seria instrumento de intimidação de outras. Noutro viés, a crítica 

que recebe a função da prevenção especial é que, quanto ao seu suposto caráter ressocializador, o 

sistema penitenciário, chamado de falido pelo próprio GRECO (2011, 477) estaria ao largo de 

conseguir reinserir alguém na sociedade. 

Pois bem, fala-se em “ressocialização”. Contudo é preciso repensar se se trata do vocábulo 

correto quando muitas vezes, diante de um quadro de exclusão social, o indivíduo “não se adéqua 

ao sistema” (é levado a isso), vindo a cometer crimes. Quer dizer, não há espaço para inclusão de 

determinados indivíduos na sociedade e quando os mesmos ameaçam a paz e o status quo dos 

poderosos e proprietários o próprio sistema cuida de retirá-los de circulação, num claro movimento 

de “higienização social”. A questão não é simplesmente que os criminosos não devem responder 

pelos seus atos, mas sim que o atual sistema não está preocupado com a inclusão, com a integração 

do indivíduo ao coletivo, mas tão somente que o mesmo seja excluído e pare de incomodar o 

funcionamento normal (excludente) da sociedade. 

As mencionadas funções da pena não têm o condão de justificar um sistema penitenciário 

caro e ineficiente e que se sustenta a partir de um discurso do medo pelo medo, inibindo possíveis 

alternativas eficazes ao problema em questão, ainda que não necessariamente retributivas ou 

preventivas. E a manutenção desse sistema tal como explicitado não se dá sem o sacrifício de 

garantias fundamentais, majoritariamente de classes sociais economicamente desfavorecidas. 

A justificativa para se privatizar presídios é a de que em razão da incontrolável situação de 

praticamente todos os presídios do Brasil, incapacidade e despreparo da administração pública ao 

lidar com este segmento da segurança pública, restaria ao setor privado tal incumbência. Não 



entraremos, por ora, no mérito da questão, inicialmente iremos, tão somente relatar, através de 

dados estatísticos, a atual situação dos presídios no Brasil. 

O sistema penal, entendido aqui como todo um complexo que engloba desde a polícia 

(prisão e investigação), órgãos e autoridades julgador (julgamento) até os presídios (execução da 

penal), atua de forma repressiva e punitiva. O que esta política criminal (repressiva e punitiva) 

representa desde a década de 90, pode ser observado nos números alarmantes colhidos do sistema 

prisional. Tais dados foram acumulados por diversas pesquisas, uma delas foi a realizada pelo 

Instituto de Pesquisa e de Cultura Luiz Flávio Gomesi. Nela, tomaram como base números 

divulgados pelo Depen (Departamento Penitenciário Nacional) relativos à 2011 e à última 

estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), chegando ao 

seguinte resultado: existem 270 presos para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma idéia da 

dimensão do problema, a pesquisa indica que dos anos 90 até 2011 o Brasil teve um crescimento de 

472% em sua população carcerária. Em 1990 havia 90 mil presos, sendo que em 2011 essa 

população ultrapassou 500 mil. Em julho de 2014, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou 

que essa população é atualmente de 563.526ii. Contudo se levarmos em conta as prisões 

domiciliares chegamos ao exorbitante número de 711.463.  

Segundo a organização não-governamental Centro Internacional para Estudos Prisionaisiii, o 

Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de país com maior população carcerária.  Diante dessa realidade, 

ao ser submetido em setembro de 2012, à Revisão Periódica Universal, instrumento de fiscalização 

do Alto Comissariado da ONU o Brasil recebeu a seguinte recomendação: “melhorar as condições 

das prisões e enfrentar o problema da superlotação”. Como se verá mais adiante, a postura adotada 

pelo governo foi de delegar essa função ao setor privado. Todavia é indispensável que continuemos 

a analisar a situação do sistema penal brasileiro. 

Nesse sentido, vemos que mesmo com o crescimento exorbitante da população carcerária, 

de acordo com pesquisa de opinião realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Pauloiv, para 

39% das pessoas as leis penais muito brandas são a principal causa de impunidade e 76% acha que a 

lei penal não é severa. HULSMAN (1997) nos ensina que a população não consegue pensar um 

modo alternativo e acaba por repetir a ideia dominante de uma atuação mais intensa do sistema 

penal. A ideia de que um modelo repressivo consegue dar às vítimas a proteção que reivindicam é 

imposta pelas instituições penais e reforçada pela mídia. Esta, por sua vez, oferece estatísticas que 

não refletem a realidade (HULSMAN, 1997, p. 109-115)  

Muitos dos que apoiam a atuação mais intensa da polícia e do sistema penal como um todo, 

parecem acreditar na eficácia destes no combate à violência e garantia da segurança. O Instituto de 

Pesquisa e de Cultura Luiz Flávio Gomes indica que em 1979 tínhamos 9,4 mortes para cada 100 

mil habitantes, sendo que em 2010 esse número aumentou para 27,3v. Ora, não se pode dizer que a 



política repressiva é eficaz, uma vez que, conforme dados trazidos anteriormente, a população 

carcerária só faz aumentar, mas os crimes não diminuem. E as constatações ainda se agravam, tendo 

em vista que, de acordo com dados da Folha de São Paulo, obtidos no sítio eletrônico da FENAPEF 

(Federação Nacional dos Policiais Federais)vi, apenas 3% dos casos de homicídio apontaram um 

culpado em meio a um mutirão realizado para solucionar cerca de 143 mil inquéritos abertos antes 

de dezembro de 2007 no país. Ou seja, em se tratando de uma cifra tão específica (inquéritos sobre 

homicídio abertos antes de dezembro de 2007), o que haveríamos de pensar se a máquina estatal 

fosse muito mais equipada e houvesse solução para todos aqueles crimes, mas não só, também para 

os crimes das mais diversas naturezas e independentemente da data de instauração do inquérito? Ao 

analisar estes dados é bem provável que nos questionemos se com um sistema tão precário em 

termos de eficiência a população carcerária chega a meio milhão, como seria se caso houvesse 

maior êxito em mais investigações?  

Não bastasse as constatações expostas anteriormente (ineficiência, ausência de segurança e 

aumento dramático do número de detentos), o sistema penal contemporâneo não consegue se 

mascarar de outra faceta: a inobservância dos direitos humanos com relação aos presos. Ainda que 

seja exorbitante a impunidade, ou seja, menos presos do que “deveria”, não quer dizer que o Estado 

tenha mais eficientemente dado um tratamento digno e humano aos condenados. Pelo contrário, as 

penitenciárias brasileiras violam diariamente direitos humanos. À guisa de exemplo podemos citar a 

situação escandalosa do sistema prisional do Espírito Santo, demonstrada pelo relatório “Violação 

de Direitos Humanos no Sistema Prisional do Espírito Santo”iv. 

 

São diversas as denúncias de esquartejamentos, superpopulação, 

saneamento precário ou inexistente, e péssima estrutura física das 

instituições penais do estado. Segue a seguir trecho do relatório da visita ao  

CDP (Centro de Detenção Provisória de Cariacica-ES) “Devido à 

superlotação, ausência de ventilação e exposição ao sol, a sensação 

térmica dentro desses contêineres podia chegar a 50 graus (...) No dia da 

visita, os internos entregaram para os representantes das organizações 

diversas balas de borracha e de chumbo que, segundo eles, haviam sido 

disparadas contra os contêineres pelos agentes de segurança. 

Ainda segundo o documento: 

 

 Em uma das unidades prisionais do estado, a Cascuvi (Casa de Custódia 

de Viana), o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo 

(CEDH-ES) registrou 10 esquartejamentos de presos durante o período em 



que as organizações da sociedade civil foram impedidas de visitar os 

presídios. 

 

Podemos afirmar que é de conhecimento em comum da população brasileira que em 

presídios ocorre violação de direitos humanos. É patente o abandono do sistema carcerário por parte 

do Poder Público, e é este o fundamento pelo qual o próprio governo, setor privado e diversos 

autores defendem a privatização dos presídios em busca de cessar todas essas mazelas. Ou seja, 

primeiro o Estado abandona todo o sistema carcerário e posteriormente delega sua função às 

empresas, que irão com isso, por óbvio, obter lucro.  

 

Privatização de presídios 

 

Mister se faz primeiramente estabelecer o que seria exatamente a “privatização”. Para tanto, 

buscaremos na doutrina do direito público o conceito que mais se adequa ao nosso trabalho. Nesse 

sentido encontramos em DI PIETRO (2006) que em um sentido mais amplo, privatização significa 

adotar medidas que diminuam a abrangência do Estado compreendendo fundamentalmente:  

 
a) a desregulação (diminuição da intervenção do Estado no domínio  

econômico); 

b) a desmonopolização de atividades econômicas; 

c) a venda de ações de empresas estatais ao setor privado 

(desnacionalização ou desestatização); 

d) a concessão de serviços públicos (com a devolução da  

qualidade de concessionário à empresa privada e não mais a  

empresas estatais, como vinha ocorrendo); 

e) os contracting out (como forma pela qual a Administração  

Pública celebra acordos de variados tipos para buscar a colaboração  

do setor privado, podendo-se mencionar, como exemplos, os  

convênios e os contratos de obras de prestação de serviços); é nesta  

última forma que entra o instituto da terceirização. (DI PIETRO,  

2006, 23-24) 

     

Quanto ao sentido estrito de privatização, podemos encontra-lo nas palavras do ex-ministro 

do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, são elas:  
 

Por via de consequência, a privatização não é mais que uma troca de bastões entre 

proprietários-controladores de unidades empresariais, tendo por objeto uma atividade que já 

era econômica desse o início. O Estado deixa de ser proprietário-controlador de unidade 



econômica, substituído que fica por empresa(s) ou empresário(s) do Setor Privado, no 

mesmo ramo de negócio. Logo, a privatização pode ser conceituada como transferência do 

domínio público de uma empresa para o domínio privado dessa mesma empresa, em caráter 

naturalmente oneroso e negocial.4 

 

A privatização vem a ser, portanto, uma válvula de escape. Quando o Estado não é capaz de 

cumprir sua função, ele transfere sua execução ao setor privado. O que se pretende com a 

privatização é o afastamento do Estado, a diminuição do seu espectro de atuação.   

No que tange ao foco do nosso trabalho, relembramos aqui como se deu as privatizações de 

presídios em nosso país. Foi e ainda é muito comum que a alimentação dos presos em cidades 

pequenas seja fornecida por um restaurante ou por pessoa que “cozinha para fora”, esse fato retrata 

os primeiros passos da terceirização. Tal fato se deu em razão da inviabilidade de se preparar 

refeições dentro daquelas unidades. Ocorre que, mencionada parceria entre o setor público e o 

privado não se limitou a isto. Em 1999, em Guarapuava, município pertencente à Curitiba, houve 

uma real participação da iniciativa privada, sendo ali inaugurada a Prisão Industrial de Guarapuava. 

Nesta unidade prisional, foram terceirizadas atividades além da alimentação, a higiene, vestuário, 

assistência médica e odontológica, segurança e assistência jurídica. A administração do local se deu 

da seguinte maneira: a empresa subsidiária da Pires Serviços de Segurança, era quem ficaria 

incumbida de prestar os mencionados serviços, enquanto que caberia ao governo estadual do Paraná 

nomear o diretor, vice-diretor e diretor de disciplina. Essas autoridades ficam incumbidas de 

fiscalizar a qualidade do trabalho da empresa contratada e aplicar a LEP (Lei de Execuções 

Penais)vii  

A partir de então o que seguiu foi uma onda de terceirização. Esta que é definida por 

JUSTEN FILHO (2010) da seguinte maneira:  

 
A terceirização consiste num contrato de prestação de serviços por meio do qual um sujeito 

transfere a outrem o dever de executar uma atividade determinada, necessária à satisfação de 

um dever (JUSTEN FILHO, 2010. p. 793) 

 

Ainda quanto a conceituação de “terceirização”, aponta DI PIETRO (2006) que no “Âmbito 

do Direito do Trabalho, terceirização é a contratação, por determinada empresa (o tomador de 

serviço), do trabalho de terceiros para o desempenho de atividade-meio.” E segundo a autora, o 

mesmo vale para a Administração Pública, sendo que “cada vez que a Administração Pública 

recorre a terceiros para a execução de tarefas que ela mesma pode executar, ela está 
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7 – IV Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, p.37. 



terceirizando”viii  

Portanto, há que se concluir que quando a atividade terceirizada é atividade-meio, trata-se de 

atividade legal, nesse caso o Estado continua sendo o titular da atividade. Há contudo ilegalidade, 

quando a atividade-fim é terceirizada. 

Há outra forma de relação negocial entre Estado e iniciativa privada que é a denominada 

parceria público-privada. Tal modalidade representa hoje a continuação da ideologia de 

privatizações acima exposta. 

 

Parceria público-privada: pontos negativos e positivos 

 

As PPPs são características quando se trata de projetos que demandam grande infraestrutura, 

que reclamam além de enormes investimentos, especialização técnica, experiência na área, e o mais 

importante, trata-se, em regra, de empreendimentos que normalmente não atraem a atenção do 

investidor privado, como exemplo temos a construção de estradas em regiões distantes dos centros 

urbanos. Nesse sentido é que comumente se afirma que a PPP forma uma simbiose entre o setor 

público e privado, com o propósito de articular a falta de recurso financeiros do Estado com a 

“eficiência de gestão do setor privado”5. 

Nesta esteira, importante preleção de GROTTI (2011) 
 

As PPPS destinam-se àqueles serviços e/ou obras públicas cuja exploração pelo contratado 

ou não é suficiente para remunerá-lo (ex: ampliação e administração de rodovias ou 

ferrovias de baixo movimento) ou sequer envolve contraprestação por seus usuários (ex: 

construção e gerenciamento de presídios ou hospitais públicos). Ademais, afora tratar-se de 

casos em que requerem investimentos e/ ou especialidades além das possibilidades do 

Estado, as PPPS têm um componente a mais, representado pela incapacidade de o 

empreendimento, por si, pagar o investidor privado.6 

 

A parceria público-privada, regulamentada pela Lei 11.079/2004, pode ser entendida em 

sentido amplo ou estrito, é o que pontifica GASPARINI (2009, p.415): 

 
Num sentido amplo, parceria público-privada é todo o ajuste que a Administração Pública 
de qualquer nível celebra com um particular para viabilizar programas voltados ao 
desenvolvimento socioeconômico do país e ao bem-estar da sociedade, como são as 
concessões de serviços, as concessões de serviços precedidas de obras púbicas, os convenio 

                                                
5 Em momento oportuno, logo a frente, buscaremos criticar essa tão aclamada eficiência do setor privado, no sentido de 

esclarecer os equívocos quanto a utilização de critérios unicamente técnicos de aferição da oportunidade da 
contratação. 

6 GROTTI, Dinorá. A situação jurídica do usuário dos serviços públicos. Direito administrativo. Estudos em Homenagem a 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Fábio Medina Osório e Marcos Juruena Vilela Souto (coordenadores). Rio de 
Janeiro: Lumen Juris Editora, 2006, p.425. 



e os consórcios públicos.  
 

Já em sentido estrito, o autor, com base na Lei federal das PPPs, afirma que: 

 
É um contrato administrativo de concessão por prazo certo e determinado com o retorno do 
investimento privado, celebrado pela Administração Publica com certa entidade particular, 
remunerando-se o parceiro privado conforme a modalidade de parceria adotada, destinado a 
regular a prestação de serviços públicos ou a execução de serviços públicos precedidos de 
obras públicas ou, ainda, a prestação de serviços em que a Administração Pública é a 
usuária direta ou indireta, respeitando sempre o risco assumido. (GASPARINI, 2009, 
P.415). 

 

Esclarecemos que a expressão PPP será empregada no presente trabalho em um sentido mais 

próximo ao estrito. 

Ao “particularizar” o que é público, tal modalidade de concessão é alvo de inúmeras 

discussões. Muitos, entretanto, ainda defendem seus inúmeros benefícios. A lei da PPP é elogiada 

por definir melhor as normas gerais e normas federais aplicáveis à União, Estado, Distrito Federal e 

Municípios. A própria lei inclusive define suas modalidades, são elas: concessão patrocinada e 

concessão administrativa. Segundo DI PIETRO (2013, p.316), concessão patrocinada é um 

“contrato administrativo pelo qual a Administração Pública (ou o parceiro público) delega a outrem 

(o concessionário ou parceiro privado) a execução de um serviço público, precedida ou não de obra 

pública, para que o execute, em seu próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de 

contraprestação pecuniária paga pelo parceiro público ao parceiro privado.” 

Por sua vez, segundo ainda DI PIETRO (2013, p.322), a concessão administrativa:  
 

“constitui-se em um misto de empreitada (porque o serviço, mesmo que prestado a terceiro, 

é remunerado pela própria Administração, como se deduz do artigo, 2°, §3°) e de concessão 

de serviço público (porque o serviço prestado ou não a terceiros – os usuários – está sujeito 

a algumas normas da Lei n° 8.987, sejam relativas aos encargos e prerrogativas do poder 

concedente, sejam as relativas aos encargos do concessionário).  

 

Quanto aos benefícios da PPP, de forma esquemática e resumida, tem-se, consoante 

SANTANA (2014) que: 

 
i) visam reduzir os dispêndios orçamentários com investimento do setor público;  

ii) transformam um dispêndio de capital (concentrado no início do projeto) em um 

dispêndio orçamentário de custeio (ao longo da vida do projeto);  

iii) maximizam o valor dos recursos alocados ao longo do projeto, por meio da mitigação 

dos riscos, maximização da eficiência e inovação na estruturação dos contratos;  

iv) induzem o setor público a desenvolver políticas macroeconômicas e sociais, levando em 

conta a consistência destas e a eficiência nas compras de bens e contratação de serviços;  



v) induzem o setor privado a prestar serviços visando à racionalização dos custos e o 

atendimento na qualidade exigida;  

vi) levam o setor público a definir suas prioridades por metas desejadas (outputs), 

delegando ao setor privado a escolha dos meios (inputs).7 
 

À mencionada lista, acrescentamos um benefício que é também uma característica inerente à 

PPP, é a chamada “repartição de riscos entre as partes” (art. 5º, III, Lei.11.079/2004). Tal 

dispositivo, encontra respaldo no necessário equilíbrio econômico-financeiro, regra geral comum 

aos contratos administrativo. Nesse diapasão, pontifica MEIRELLES (2010):  
 

O contrato administrativo, por parte da Administração, destina-se ao atendimento das 

necessidades públicas, mas por parte do contratado objetiva um lucro, através da 

remuneração consubstanciada nas cláusulas econômicas e financeiras. Esse lucro há que ser 

assegurado nos termos iniciais do ajuste, durante a execução do contrato, em sua plenitude, 

mesmo que a administração se veja compelida a modificar o projeto, ou o modo e forma da 

prestação contratual, para melhor adequação às exigências do serviço público. 

(MEIRELLES, 2010, p.267) 

 

  QUEIROZ (2011, p.554), afirma que “para dar garantia aos investidores privados, houve o 

acolhimento da teoria da imprevisão, de forma ampla. Restando estabelecido que, nas hipóteses de 

caso fortuito; força maior; fato do príncipe e alea econômica extraordinária, haverá repartição dos 

riscos do contrato. 

O parceiro privado é, portanto, amparado contra diversas ameaças, sejam elas humanas 

(força maior), da natureza (caso fortuito), provenientes da atuação direta da administração (fato da 

administração) ou indireta/reflexa (fato do príncipe).   

É impossível não perceber o nítido otimismo e confiança que tais autores possuem em 

relação ao setor privado. SOUTO (2006)8, ao tratar da legitimidade da participação do setor privado 

na vida do Estado, faz entender que a almejada legitimidade se encontraria na participação do 

mercado, e que, este último, representaria o poder social que, por fim, legitimaria todo o processo 

de privatização. Tal afirmação é criticável uma vez que resume toda a participação social ao setor 

privado e crê ingenuamente que este segmento busca o desenvolvimento social. Conforme veremos 

a seguir, a lógica estatal não pode se confundir com a lógica mercadológica, sob pena de desvirtuar 

todo o sistema jurídico que preza pelo respeito e promoção da dignidade humana, erradicação da 

miséria e diminuição da desigualdade social. O setor privado busca o lucro, a acumulação de 
                                                
7 SANTANA, Gilson Dantas. As Parcerias Público-Privada: Solução ou Problema? Disponível em: 

<http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/prisma/article/viewFile/210/185> Acesso em: 25 jul. 
2014 

8 Direito administrativo. Estudos em Homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Fábio Medina Osório e Marcos 
Juruena Vilela Souto (coordenadores). Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2006, p.701.  



riquezas, visa atender a interesse de grupos econômicos. Já a Administração Pública, no sentido 

lato, busca promover o interesse da população, como um todo, visando sempre promover os 

mencionados fundamentos e princípios constitucionais e infraconstitucionais.  

Não nos ateremos aqui ao aspecto legal das PPP, em outras palavras, não nos 

preocuparemos com a legalidade das PPPS dos presídios, entretanto, consideramos relevante 

salientar o artigo 4°, III, da lei 11.079/04:  

 

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes 
diretrizes:  

(…) 

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de 

polícia e de outras atividades exclusivas do Estado.  

 

Tal lista, formulada pela própria lei, gera inúmeros questionamentos, tanto legais quanto 

éticos. Quanto à legalidade, os que são contrários à PPP dos presídios insistem que o setor privado 

estaria exercendo atividade jurisdicional, ao manter os detentos aprisionados, exercendo um poder 

exclusivamente público, o que é vedado pela Constituição.  

Por outro lado, muitos estudiosos, apesar de compreenderem as críticas relativas à 

privatização e especialmente às parcerias público-privadas, afirmam que estas últimas são 

constitucionais uma vez que a atividade jurisdicional ainda pertenceria ao Estado, a essência de tais 

concessões seria de execução material. Ou seja, quanto a alegada ilegalidade, teóricos tais quais 

Edmundo Oliveira, Luciano Chacha, Fernando Capez e Luiz Flávio D’Urso, não a reconhecem. 

Afinal, conforme afirma D’ URSO (2008):  

 
Registro que sou amplamente favorável à privatização, no modelo francês e as duas 

experiências brasileiras, uma no Paraná há um ano e outra no Ceará, há dois meses, há de se 

reconhecer que é um sucesso, não registram uma rebelião ou fuga e todos que orbitam em 

torno dessas unidades, revelam que a utopia‟ de tratar o preso adequadamente pode se 

transformar em realidade no Brasil. [...] Das modalidades que o mundo conhece a aplicada 

pela França é a que tem obtido melhores resultados e testemunho que, em visita oficial aos 

estabelecimentos franceses, o que vi foi animador. Trata-se de verdadeira terceirização, na 

qual o administrador privado, juntamente com o Estado fazem parceria administrativa, 

inovando o sistema prisional. Já o modelo americano, o qual também visitei, tal seria 

inaplicável ao Brasil, porquanto a entrega do homem preso ao particular é total, fato que 

afrontaria a Constituição brasileira. [...]. De minha parte, não me acomodo e continuo a 

defender essa experiência no Brasil, até porque não admito que a situação atual se perpetue, 

gerando mais criminalidade, sugando nossos preciosos recursos, para piorar o homem preso 

que retornará, para nos dar o troco. (D’URSO, 2008)ix 



 

 

Nesse momento, todavia, nos preocuparemos com a questão digamos ética/pragmática. Pelo 

seguinte motivo, como a iniciativa privada visa o lucro, e a atividade prisional, via de regra, não 

atrai o interesse dos investidores, o Estado deverá tornar esse investimento bastante lucrativo para 

que só então a iniciativa privada venha a investir na construção e manutenção de presídios. E isso 

gera duas consequências alarmantes e desastrosas. Vejamos, a lei de PPP contradiz o principal 

argumento dos que defendem as PPP dos presídios, isso porque, o Estado aparece em diversos 

momentos como principal garantidor e parceiros do setor privado. SANTANA (2006), enumera 

algumas das garantias prestadas pelo Estado: 

 
Se percorrermos a lei das PPPs os exemplos nesse sentido são vários: o Estado aparece 

como um parceiro que poderá assumir as dívidas assumidas pelo setor privado; o Estado 

aparece, em termos de financiamento e garantia dos contratos das PPPs, na condição de um 

parceiro que admite que poderá arcar, total ou parcialmente, com os custos do investimento 

e com a remuneração esperada pelos investidores e até com grande parcela da tarifa 

cobrada ao usuário; o Estado se postula também como o parceiro que poderá efetuar o 

pagamento ao setor privado (a título de contraprestação) sob a forma de dinheiro mas 

também de “outorga de direitos sobre bens públicos dominicais”, títulos, ações de empresas 

públicas. 

 

Ora, não se justifica a existência das parcerias público-privadas em razão do Estado não 

possuir verba suficiente para suportar o aparato penitenciário? Então como é possível que o setor 

público garanta este investimento. Poder-se-ia argumentar que o investimento estatal (ou a garantia 

prestada pelo Estado) não se da imediatamente, mas sim diluída durante o transcorrer dos anos. 

Porém, árdua é a tarefa de se defender a seguinte crítica.  Como a própria noção de empresa é a 

assunção de riscos e ela se perde quando o Estado é quem assumi o risco pela atividade, tudo isto se 

torna um completo contrassenso. A tão elogiada lógica mercadológica de risco/lucro dá lugar a uma 

inversão de papéis, tudo isto em nome da segurança do investimento e garantia de cumprimento 

integral do contrato. 

De fato, o que se vê é uma contradição evidente e que muito nos diz a respeito da real 

finalidade das PPPs, qual seja, estabelecer fortes laços com o setor privado, de forma a beneficia-lo. 

 

Análise das PPP’s dos presídios 

 

Conforme visto, são inúmeros os benefícios e malefícios das PPP’s, mesmo que a balança 

penda, conforme o entendimento de cada autor, mais para um lado do que para outro. Assunto 



deveras espinhoso que merece, sem dúvida, estudo dedicado. Diante da dimensão do tema, 

julgamos mais acertado nos atermos à análise principal do presente trabalho, que é a concessão de 

serviços públicos de construção e gerenciamento de penitenciárias por meio de PPP’s. A forma pela 

qual analisamos um determinada assunto, irá, sem sombra de dúvidas, influenciar na conclusão 

final. Cientes disto, julgamos cabível o seguinte questionamento: De que forma devemos analisar as 

PPP’s dos presídios? Para tanto lançaremos mão da metáfora dos jogos utilizada por GOYARD e 

aproveitada também por GABARDO (2003). Segundo a autora são três as modalidades de jogos, há 

o “jogo denotativo, onde a pertinência dá-se no nível de verdadeiro/falso; o jogo prescritivo, que é 

da alçada do justo/injusto e o jogo técnico, cujo critério é eficiente/ineficiente” (GOYARD, 1999 

apud GABARDO, 2003, p.80). Parece-nos ser o do terceiro tipo – jogo técnico – o utilizado pelos 

que defendem a implementação de parcerias público-privadas.   

O que se vê da argumentação pró PPP’s dos presídios, é um ponto predominante, qual seja, 

o da maior eficiência privada ao lidar com a construção de penitenciárias que exigem um maior 

grau de especialização dos comumente exigidos em demais obras; da maior eficiência do parceiro 

privado ao lidar com os presos, seja na garantia de segurança, higiene, trabalho, estudo e 

alimentação e o da maior eficiência das empresas privadas de investirem grandes montantes de 

dinheiro e conseguirem produzir lucro. A expressão “eficiência” estar sempre presente não é mero 

acaso. É o que GABARDO (2003) busca explicitar em sua obra “Eficiência e Legitimidade do 

Estado”. Ao tratar da busca incessante do poder-legitimante do Estado, legitimidade esta antes 

fundada na Lei, afirma que:  

 

 
Uma análise pós-moderna da questão do paradigma de legitimidade jurídica pode ser 
realizada justamente a partir da sua desestruturação como Direito posto em face da 
adoção de um novo modelo, fundado em um sistema de resultados, ou seja, pautado pela 
exigência da eficiência. Afirma-se que o Direito legal é ineficiente, mas não são buscadas 
soluções para promover a sua eficiência. Ou seja, para resolver o problema abandona-se o 
sistema legal e o próprio Direito, rumo a um paradigma a ele externo, no qual não 
interessa a eficiência normativa, porque busca-se diretamente a eficiência, ainda que não 
por meio da norma. A eficiência passa a ser, desta forma, um objeto puro a ser 
conquistado. Todavia, essa pureza não é plena, porque sua desvinculação ao Direito é 
acompanhada por uma intima ligação com o utilitarismo econômico. A figura do governo 
passa a ser relativizada. O poder passa a não precisar ser exercido mediante formas e 
procedimentos preestabelecidos; o próprio conteúdo do poder, antes essencialmente 
imitado pela Lei, assume grande independência. (GABARDO, 2003, p.79) 

 
 

Isto é, a Lei antes vista como sustentáculo do poder estatal sofreu abalos ao ser submetida ao 

critério da eficiência. O Estado mostrou-se, muitas vezes, incapaz de oferecer resultados 

satisfatórios na prestação de serviços e resolução de problemas. Ocorre que para o autor, tal 

ineficiência estatal, se comparada à tão festejada eficiência liberal, é um engodo. MOREIRA (1978) 

citado por GABARDO (2003) afirma que o alicerce do modelo teórico do liberalismo, qual seja, a 



mínima intervenção estatal, se mostra na prática impossível.  

 
Na simplificação idealista de um sistema liberal, ter-se ia como princípios: a liberdade de 
empresa; o prestigio do empenho individual como gerador de benefícios sociais; a 
diminuição dos custos sociais como fruto da concorrência; a influência autônoma dos 
agentes na oferta e na procura; a maximização da utilidade nas trocas; e a transparência do 
mercado; tudo sem a necessidade de intervenção do Estado. Contudo, a “realidade prática” 
demonstrou uma dependência contundente do Estado por parte do capitalismo liberal. 
(MOREIRA, 1978 apud GABARDO, 2003, p.117) 
 

 

Para o autor, a opressão do operariado, coibição de greves, proibição da organização sindical 

e abertura da economia através do colonialismo, criaram condições, sem as quais, não haveria toda 

essa aclamada eficiência liberal.9 

Como se isso não bastasse, a eficiência padece de um vício, o distanciamento de bases 

axiológicas, é o que afirma ainda GABARDO (2003): 

 
A eficiência nasceu de um anseio racionalista de abandono às subjetividades características 
das concepções medievais, permeadas pela moral religiosa. Todavia, simultaneamente ao 
seu advento, observa-se o seu fracasso na manutenção do domínio, principalmente em 
razão do abandono dos valores e princípios. Como bem coloca Norberto Bobbio: “um 
governo eficiente não é por si só um bom governo”, até porque, conforme ressalta o autor, 
um juízo sobre a eficiência do governo “é claramente um juízo técnico, e não moral”. 
(GABARDO, 2003, p.57) 

 

No mesmo sentido, já houvera dito BOBBIO (2000), “um governo eficiente não é por si só 

um bom governo”. Isto quer dizer que, um governo não pode, tal como ocorre no setor privado, 

prescindir de bases axiológicas. 

GOYARD (1999), nos chama atenção para a desintegração axiológica, impulsionada pela 

imposição de elementos integrantes da ideologia liberal.   

 
 
No lugar do sistema dos valores tradicionais, instalou-se o jogo da concorrência, irracional, 
pluralista, individualista, até mesmo egoísta e sempre implacável. Sobretudo, a ideologia da 
eficácia, portanto o utilitarismo, engendra uma desintegração axiológica: o universalismo 
racionalista do Iluminismo e a herança moral do cristianismo perderam seu sentido. 
(GOYARD, 1999, p.83) 

 

É como se o Direito não tivesse fim. Abandona-se a formalidade legal que obedece à uma 

hierarquia normativa de respeito à regras e princípios constitucionais em nome da busca de 

resultado, ou melhor, em nome da eficiência. Essa que se mostra cada vez mais irracional, voltada 

unicamente para o lucro, fechando os olhos para as consequências da eficiência. Tal desintegração 

axiológica promove grande ameaça quando pensamos em regimes totalitários, onde o pragmatismo 

                                                
9 São na verdade incontáveis os indícios da existência de parcerias entre grandes empresários e o Estado, desde os 

escritos de Karl Marx até os dias atuais. A dependência do setor privado do Estado parece patente, mesmo que seja 
muitas vezes negada. 



de resultado impera e os princípios e a própria noção de justiça são deixados de lado. 

Diante de todas estas críticas devemos então abandonar a eficiência? Segundo GABARDO 

(2003, p.191), não. O autor defende que princípio da eficiência10 deve ser promovido, contudo ele 

deverá se adequar à uma lógica administrativa. GABARDO (2003) relembra a preciosa lição de 

DERANI (1997): 

 
Uma administração pública eficiente tem um sentido próprio que precisa ser investigado, a 

partir do conhecimento do objeto (a administração pública), sua finalidade (interesse 

público – justiça distributiva), e seu modo de operar (preenchimento dos princípios 

normativos e das regras que lhe são diretamente atribuídas). Mesmo quando esta 

administração desempenha funções econômicas, a atividade econômica que realiza é uma 

modalidade inscrita em lei para que aquele objeto, a administração pública atinja seu fim (o 

interesse público, a justiça distributiva). (DARANI, 1997, p.134) 

 

Conforme o exposto, não se vê mais a relação entre causa e efeito, o que mais pesa é o fator 

eficiente/ineficiente. Nesse diapasão, faremos aqui um paralelo entre o que foi dito e a realidade das 

PPPs. Toda discussão gira em torno do problema atual das penitenciárias brasileiras. Como solução, 

propõe-se a utilização dessa modalidade de concessão administrativa, denominada parceria público-

privada. Ou seja, a premissa está dada, existe um problema e para ele querem uma solução eficiente. 

Contudo, compreendemos tal visão como estreita e insuficiente para lidar com a problemática, 

nesse sentido propomos uma análise ampla que engloba a investigação das causas que geraram este 

problema e suas consequências. As causas parecem ser: desigualdade social extrema; pobreza; 

abandono estatal; política de segurança pública repressiva e punitiva; etiquetamento social11 e 

negligência do setor público em relação à situação carcerária. Como efeitos temos: superlotação 

carcerária, violação de direitos humanos e consequente descrédito quase inerente ao poder público. 

A essa altura, questionamos, diante desta breve análise causalista, são as PPPS realmente um 

instrumento capaz de solucionar tal problema ou elas acabam por agravar a crise carcerária? 

Defendemos aqui uma postura de afastamento da utilização de PPPS na construção e gestão de 

presídios, segundo uma premissa que coloca em descrédito a utilização da eficiência como critério 

unicamente técnico e arraigado em uma ideologia mercadológica de aferição de correção. Por fim, 

concluímos serem as PPPS mais um fator que contribui para o aumento da segregação social, esta 

                                                
10 O princípio da eficiência foi incorporado ao ordenamento jurídico através da Emenda Constitucional 19/98 que 

alterou a redação do caput do art.37 da Constituição Federal. Contudo, para muitos doutrinadores tal princípio já 
estava implícito na Carta Magna. 

11 Segundo BARATTA (2002, p.86), o etiquetamento consiste na sustentação de um processo de interpretação, 
definição e tratamento, em que alguns indivíduos pertencentes à determinada classe interpretam uma conduta como 
desviante, definem as pessoas praticantes dessa mesma conduta como desviantes e empregam um tratamento que 
entendem apropriados em face dessas pessoas, onde acaba dessocializando, embrutecendo e estigmatizando 
determinadas pessoas. 



que, por sua vez, se da por meio do encarceramento em massa. 

 

No próximo tópico veremos como a busca de uma eficiência mercadológica e não administrativa, 

pode reverter a lógica da ressocialização, do direito penal mínimo e do esforço em promover a 

dignidade da pessoa humana. 

 

Mercantilização de presos 

 

Além da necessária discussão teórica, proveitosa é a análise de casos concretos.  

Buscaremos aqui resgatar o caso do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves. Quanto ao 

tema foi produzido um documentário denominado “Quanto mais presos, mais lucro”12 O método de 

pesquisa predominantemente utilizado no citado documentário foi a entrevista com representantes 

empresarias, detentos, funcionários, autoridades governamentais, contudo, foram examinados 

contratos e estrutura física. Através da sua análise constatamos que o presídio conta com 3.300 

vagas. Quem construiu e administra as unidades prisionais é o consórcio denominado Gestores 

Prisionais Associados, este que recebeu do Estado o terreno para a construção do complexo. O 

contrato prevê ainda que a concessão se perpetuará por 27 anos, depois a propriedade será 

transferida para o domínio público. Atualmente o estado de Minas Gerais paga ao GPA R$ 2.700,00 

por preso/mês.  

No documentário o discurso predominante das autoridades é de que o mesmo é exemplar e 

eficiente em questão de infraestrutura e atendimento aos presos. E tanto os administradores, 

representantes do GPA e autoridades do governo se gabam a respeito da economia que se faz com 

esta privatização, afinal, a empresa possui experiência comercial! Inclusive o slogan do Complexo 

penitenciário de Ribeirão das Neves é “menor custo e maior eficiência”.  

A crítica a referida PPP é realizada por Bruno Shimizu, coordenador do Núcleo de Situação 

Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, de acordo com o mesmo: 

 
Do ponto de da Constituição Federal a privatização dos presídios é uma excrecência, ela é 

completamente inconstitucional. Acontece que o que tem impulsionado isso é um 

argumento político e muito bem construído. Primeiro se sucateou o sistema penitenciário 

por muito tempo  (…) para que então se atingisse uma argumentação que justificasse que 

esse serviços fossem entregues para a iniciativa privada.13 

 

                                                
12 O documentário não foi produzido pelo autor, mas sim pelo Reportagem Pública - projeto coletivamente através da 

plataforma Crowdfunding Catarse.   O projeto encontra-se disponível em: http://apublica.org/2014/05/quanto-mais-
presos-maior-o-lucro/ 

13 A seguinte citação foi retirada do documentário “Quanto mais presos maior o lucro” anteriormente citado. 



Quanto a economia na gestão, o que preocupa é, como será feita essa economia, ou seja, em 

se tratando de seres humanos, dotados de dignidade, será mesmo possível e ético, reduzir o custo 

por preso sem diminuir a qualidade de tratamento?  

No próprio documentário Laurindo Minhoto afirma que “trata-se de criar uma nova area de 

negócios e estender a lógica empresarial para o âmago de Estado Neoliberal” Nesse sentido, 

podemos observar o preso como fonte de lucro, o que se poderia chamar de mercantilização do 

preso. No contrato firmado entre o Estado de Minas Gerais e o GPA, está previsto que a lotação 

mínima deverá ser de 90%. Assim, para que o consórcio obtenha lucro, é preciso que a penitenciária 

esteja sempre cheia. Isso deve soar um tanto quanto estranho para aqueles que entendem o Direito 

Penal como a última ratio, ou seja, só se deve aplicar o mecanismo penais quando todas as demais 

areas do direito falharam (bem como as sociais). x E isso se deve ao fato de a pena afetar um direito 

fundamental de extrema importância, qual seja, a liberdade. As consequências da referida 

implementação da lógica do capital em funções eminentemente pública são catastróficas. 

O que está acontecendo viola a própria Constituição, afinal, nosso direito à liberdade só 

pode ser cerceado pelo Estado, através de procedimento predefinido (legalidade), é o que nos diz 

ARAÚJO: 
 

Ao princípio ético da liberdade individual, corresponde a garantia constitucional do direito 

à liberdade. Essa garantia reconhece, no âmbito da ordem jurídica, o comando ético 

segundo o qual não será moralmente válido a um homem exercer sobre outro qualquer 

espécie de poder, que se manifeste pela força. A única coação moralmente válida é a 

exercida pelo Estado através da imposição e execução de penas ou outras sanções. Portanto, 

o Estado, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista jurídico, não está legitimado 

para transferir a uma pessoa, natural ou jurídica, o poder de coação de que está investido e 

que é exclusivamente seu, por ser, tal poder, violador do direito de liberdade.xi 

 

Segundo o coordenador nacional da Pastoral Carcerária, Padre Valdir João Silveira, como as 

empresas são motivadas pela busca do lucro, a iniciativa privada não é o modelo ideal para 

administração de presídios. Segundo ele, tal lógica incentiva mais encarceramentos, uma vez que a 

remuneração é feita por prisioneiro. Para o coordenador não há nenhum compromisso com a 

recuperação social, apenas com a punição. E no que se refere a chamada “quarteirização” de 

serviços, ou seja, a empresa concessionária contrata outra para o fornecimento, por exemplo, da 

alimentação, denuncia o fato da “quarteirização” gerar ainda mais lucro para as empresas, sendo 

que a qualidade da alimentação, conforme os presos, vem caindo em Ribeirão das Neves. 

Não obstante todas as denúncias feitas tanto pela doutrina quanto pela sociedade civil, foi 

publicado edital em 15 de julho de 2014 para contratação da empresa responsável pela construção 

de novos prédios e administração da Penitenciária Odenir Guimarães do Complexo Prisional de 



Aparecida de Goiânia-Goiás. Concluímos ser esse futuro empreendimento um símbolo que 

representa a continuidade da ideologia de privatização de presídios por meio de PPP's.  

 

Conclusão 

 

Ao decorrer das linhas acima, vimos que em razão do abandono estatal de grande parte do 

sistema carcerário brasileiro, significante porção da administração pública; setor privado; sociedade 

civil e teóricos do direito, é favorável à privatização deste serviço público essencial. Talvez, 

representamos aqui, parcela minoritária do âmbito acadêmico que é contrário às PPPS dos 

presídios. 

Ao longo do trabalho indicamos que em nome de uma eficiência que se mostra cada vez 

mais auto satisfativa, as referidas PPPS afastam-se de princípios e objetivos constitucionalmente 

abarcados, tais como a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades 

sociais. Conforme demonstrado, isso se deve à imposição de uma lógica mercadológica no que 

tange às parcerias público-privadas. O abandono das bases ético-axiológicas inerentes ao próprio 

direito acaba por inverter, não só os supramencionados princípios e objetivos constitucionais, mas 

também os infra constitucionais. No que tange à esfera penal, viola-se o princípio da intervenção 

mínima e toda a lógica de um direito penal mínimo ao se promover a mercantilização de presos e 

assim perpetuar uma cadeia nefasta de aprisionamentos em massa. 

As PPPS que vieram suprir a necessidade de parcerias entre o setor público e privado, de 

forma a propiciar o investimento privado em áreas de pouco interesse e por fim beneficiar a 

população que sofre com a falta de serviços públicos, acabou por perder sua essência que é servir ao 

povo e passou a beneficiar, unicamente, o setor privado e porque não dizer, o setor público. 

Por fim, conclui-se ser a privatização de penitenciárias através de PPPS um malefício a) à 

manutenção de uma legislação coerente e íntegra que respeite a Carta Magna. b)  à população 

carente e marginalizada. Pois fomenta-se, mesmo que de forma indireta ou não intencional, sua 

criminalização e consequente aprisionamento, de forma cíclica e infindável. 
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