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Introdução: O presente trabalho visa analisar o sistema penal brasileiro, para tanto, se
divide em quatro tópicos, sendo eles: A análise da instituição da pena de prisão, bem
como, as atuais funções no ordenamento pátrio. Posteriormente será analisado o
discurso do medo na sociedade, bem como, a invisibilidade dos punidos (em que se
verifica o perfil das pessoas privadas de liberdade) e as consequências da prisão aos
corpos dos condenados. Por fim, em meio à crise financeira do Estado e do sistema
penitenciário brasileiro, analisa a (in)viabilidade da instituição da parceria público
-privada e suas peculiaridades, através do presidio de Neves. Objetivo: O presente
artigo teve como objetivos: analisar a pena de prisão do ordenamento jurídico
brasileiro e seus reflexos (efeitos) jurídicos, psíquicos e sociais (quanto à
ressocialização), nesse sistema carcerário, bem como demonstrar a (in)viabilidade da
instituição das parcerias público privadas no âmbito penitenciário. Metodologia: Esse
trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica de textos doutrinários
e científicos, de decisões judiciais e de dados da população carcerária brasileira,
divulgado pelo  Informações Penitenciárias- INFOPEN do ano de 2016 (através  dos
critérios etários, raciais e étnicos e de escolaridade). Resultados: Fora demonstrado que
o discurso oficial da pena não se sustenta, uma vez que não cessa a criminalidade e
nem ressocializa o indivíduo, sendo defendido por muitos estudiosos, como um mero
instrumento de controle social, diante da maior criminalização de certos grupos em
relação a outros. Pode-se perceber que a sensação de insegurança social, juntamente
com o discurso de impunidade não se sustenta quando observados a evolução da
população carcerária Brasileira entre os anos de 1990 a 2016. No entanto, a
insegurança social são os grandes responsáveis por impulsionar “ o mercado do
medo”, tanto politicamente quanto comercialmente. Também fora demonstrado a
falibilidade da instituição da pena de prisão com intuito humanizador, visto que as
prisões implicam em castigos dos corpos, diante da falta de atividades laborais e
educacionais para a maioria da população carcerária,  bem como pela péssimas
condições sanitárias e estruturais das celas (com superlotação),  que afetam
drasticamente a dignidade da pessoa humana.
Por fim, demonstrou-se, pela análise da PPP do presidio de Ribeirão das Neves que,
esse instrumento pode estimular o encarceramento, pois a terceirização do serviço, é
paga pela prestação do serviço a cada preso, quanto maior a população carcerária,
maior a lucratividade. Conclusão: Conclui-se que a simples transferência da
administração dos presídios para o setor privado, não resolve a crise do sistema
penitenciário, pois há uma disfunção estrutural na própria pena. Além disso, caso seja
essa alternativa contemplada, urge a necessidade de criar mecanismos para o
encarceramento não seja objeto de lucro.
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