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                                                     RESUMO 

O sistema prisional brasileiro apresenta inúmeros problemas conhecidos de longa data, 
problemas estes que vem piorando dia após dia. Portanto, é necessário que o Estado 
tome as devidas providências de forma urgente e eficaz, com a finalidade de se tentar 
reduzir estas mazelas. Isto porque verifica-se que o problema da criminalidade não 
costuma se resolver apenas com o aumento do número de presídios ou ainda com o 
agravamento das penas, mas sim, com a necessidade de implementação de 
mecanismos capazes de ressocializar o preso, para que ele tenha o direito de 
recomeçar. Isto deverá ser feito através da implementação de políticas públicas que 
viabilizem a vida do preso em sociedade, quando posto em liberdade, além de que o 
mesmo, por meio de tal política, aprenda a viver de forma digna e, o mais importante, 
que não volte à criminalidade por falta de opção de inserção no mercado de trabalho. 
Cumpre ressaltar, que se constata que a melhor forma do Estado combater a 
ociosidade do preso, é através de atividades laborativas e educacionais. Cumpre frisar, 
que o trabalho é um dos mais importantes fatores no processo de inserção social do 
condenado. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, temos a Fundação Santa 
Cabrini, vinculada à Secretária do Estado da Administração Penitenciária que possui 
como missão a inclusão social de presos e egressos, desenvolvendo seus potenciais 
como indivíduos, cidadãos e profissionais. Todavia a Fundação em tela, precisa ter mais 
conveniados e mais incentivos para que possa exercer seu devido papel. O trabalho 
prisional deve ser reconhecido para que se consolide o verdadeiro Estado democrático. 
Este trabalho tem por escopo abordar algumas das deficiências do sistema prisional 
brasileiro e apresentar algumas formas de reduzir estes problemas que atingem a toda 
a sociedade.

Palavras-chave: Trabalho Prisional. Educação. Preso. Ressocialização. Direito de 
Recomeçar. Fundação Santa Cabrini



                                                   ABSTRACT

The Brazilian penal system has for a long time presented numerous problems, which 
seem to be getting worse and worse as time goes by. Therefore to improve this serious 
issue it would be necessary that the state government take new urgent and effective 
measures with the objective of attempting to reduce these problems. It seems apparent 
that the crime rate does not decrease with the building of more prison centres or when 
the guilty are more severely sentenced. So another way of combating this problem could 
be for the government to invest more into social workers and social programmes, which 
could help and give new released prisoners new opportunities and a new direction in 
life. Trained social workers could focus on teaching those released from prison skills in 
how to live their lives in a more law abiding and constructive way. Also more job 
programmes should be set up so that the new released prisoners can get jobs more 
easily and have the option of making a living in a legal way rather than being left only 
with the temptation and option to return to their criminal lifestyles. These job 
programmes would give them less incentive to return to their criminal type lifestyles. One 
should note and value that the best way to combat the crime rate problem is to firstly 
invest more within the educational system and secondly by increasing the amount of job 
opportunities available to all. With a higher educated population the level of professional 
workers within a country increases. This also has a positive effect on the countries 
economy and is beneficial to all. This is an example of a rehabilitation programme in the 
state of Rio de Janeiro. It is a foundation called “The Santa Cabrini Foundation”, which is 
supported by the “Secretary of State Corrections Department”. This foundations mission 
is to re-introduce those released from prison back into a correctly functioning society 
with particular emphasis on developing and improving their capabilities and skills in 
order for them to be able to function effectively and constructively within a law abiding 
society. Further investments and resources are needed from the government in order to 
make these types of foundations more effective on the overall crime rate problem. These 
types of foundations should be valued as they have the potential to improve the crime 
rate problem within Brazil, with the potential of making communities safer to live in and 
improving the quality of life for all.

KEY WORDS: Prisioner Work. Education. Prisoner. Ressocialization. Right of Restart. 
Santa Cabrini Foundation.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com o Sistema de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça 

(Infopen 2011), a taxa de encarceramento no Brasil triplicou nos últimos 15 anos e a 

população carcerária já ultrapassa meio milhão de pessoas (513.802) um universo em 

que 93% são homens e 48% são pessoas com menos de 30 anos de idade1. Ainda 

segundo os dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ), os presos 

são em grande maioria negros ou pardos, analfabetos ou com baixa escolaridade. 

Apesar da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, dispor que o Estado tem o dever de 

promover a elevação da escolaridade, a assistência aos apenados, egressos e 

internados, bem como a profissionalização, integração ao mercado de trabalho e 

geração de renda, na prática o que se vê nos presídios é a superlotação, descaso por 

parte do Estado, a falta de assistência médica e sanitária, além da ociosidade. 

O sistema progressivo de cumprimento de pena, também estabelecido por lei, 

passa por vezes despercebido. Os condenados acabam cumprindo toda pena no 

regime fechado, privados do acesso ao trabalho e ao estudo, o que lhes possibilitaria a 

progressão para os regimes semiaberto e aberto. Trata-se de um verdadeiro descaso, 

pois que, o preso poderia está estudando e trabalhando, buscando assim, por uma 

efetiva ressocialização, deixando de lado a ociosidade. 

Atualmente, apenas 94.816 presos trabalham, dos quais 79.030 realizam 

atividades dentro dos estabelecimentos penais e 15.786 atividades dentro dos 

estabelecimentos penais e infelizmente somente 8% das pessoas presas estudam.

Fomentar a formação geral do preso desde o ensino fundamental é viabilizar a 

sua frequência no ensino médio e a posteriori em curso técnico profissionalizante, 

facilitando assim, seu retorno ao convívio social, proporcionando-lhe meios de 

sobrevivência alternativos ao crime.

                                                          
1 . Disponível em: http://www.infopen.gov.br
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Entende-se que um preso estudando e trabalhando, vale muito mais do que um 

preso ocioso, que retornará a criminalidade, pois não terá nenhuma oportunidade no 

mercado de trabalho. 

Ressalta-se que há órgãos de auxilio, que buscam assegurar que a Lei seja 

cumprida, contribuindo também para que os apenados sejam incluídos na sociedade. 

Contudo é de suma importância frisar, no presente trabalho, que a execução penal 

deveria contar com a presença, bem como com um apoio maior por parte do governo e 

da sociedade, uma vez que tal apoio oferecido é mínimo. 

O presente trabalho tem como principal objetivo, conclamar ao governo e a 

sociedade que repensem sobre a reinserção do apenado, criando mecanismos para 

que os mesmos tenham uma efetiva chance de recomeçar e ainda que o trabalho seja 

fundamental, pois trata-se de uma condição essencial para que aconteça a reinserção 

do reeducando e do egresso no convívio social e, por consequência, o afastamento da 

criminalidade, uma vez que o hábito regular do labor pode ajudar a promover mudanças 

de comportamento. 

A Fundação Santa Cabrini como Gestora do Trabalho Prisional, encontra-se de 

“portas abertas” tanto para população carcerária, tanto para a sociedade, com intuito de  

oferecer o devido direito de recomeçar, todavia, cumpre ressaltar, que a Fundação é um 

órgão vinculado ao Estado e para tanto, deve ter um reconhecimento maior por parte 

deste e por parte da sociedade. É preciso a conscientização de que o trabalho prisional 

é fundamental. 

Ressocializar pelo trabalho é tornar o homem capaz de viver em sociedade, 

afirmando o pleno exercício de sua liberdade, personalidade e existência. Trabalhar em 

poucas palavras é criar cidadania, e para que a mesma exista, é necessário que o 

indivíduo participe de modo direto ou indireto na formação e condução de um governo, 

de sua administração, coletividade e dos direitos e deveres inerentes ao ser humano. 

Em suma, é não ser excluído da sociedade. 
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2. O TRABALHO PENITENCIÁRIO

A palavra trabalho tem sua origem no latim vulgar “tripalim” que significa pau de 

três pontas, que era um instrumento utilizado para torturar escravos, forçando-os a 

trabalhar e para punir os derrotados na guerra2.

Atualmente, tal concepção de trabalho mudou muito, chegando-se ao extremo de 

se considerar o trabalho como atividade mais digna do homem. O trabalho no sistema 

prisional é considerado como enobrecedor, pois o homem que trabalha se sente 

honrado, útil, enquanto aquele que não trabalha se sente humilhado. Infelizmente o 

trabalho em tela é privilégio de poucos. 

O trabalho prisional precisa qualificar os presos para o mercado de trabalho e 

deve cumprir com a determinação legal de assemelhar-se com o trabalho livre. Salvo 

raríssimas exceções, quando há trabalho nas prisões, este pouco ou nada assemelha 

ao trabalho livre. A realidade prisional está muito distante daquela pretendida pela lei. 

Falta trabalho nos presídios. 

O trabalho é imprescindível por uma série de razões: no ponto de vista 

disciplinar, evita os efeitos corruptores da ociosidade e contribui para manter a ordem; 

do ponto de vista sanitário é necessário que o homem trabalhe para conservar seu 

equilíbrio orgânico e psíquico; do ponto de vista educativo o trabalho contribui para a 

formação da personalidade do indivíduo; do ponto de vista econômico, permite ao 

recluso dispor de algum dinheiro para as suas necessidades, bem como para auxiliar 

sua família. E ainda, o homem que trabalha se sente mais independente e honrado.

Atendendo às disposições contidas nas Regras Mínimas da ONU para o 

Tratamento de Reclusos, a remuneração obrigatória do trabalho prisional foi introduzida 

na Lei n. 6.416/77, que estabeleceu também a forma de sua aplicação.

                                                          
2. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tripalium
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Consoante o item 51 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal, a Lei 

de Execução Penal mantém o texto, ficando assim reproduzido o elenco das exigências 

pertinentes ao emprego da remuneração obtida pelo preso: “na indenização dos danos 

causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros 

meios; na assistência à própria família, segundo a lei civil; em pequenas despesas 

pessoais; e na constituição do pecúlio, em caderneta de poupança, que lhe será 

entregue à saída do estabelecimento penal”.

No item 50 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal: “acrescentou-se 

a essas obrigações a previsão de ressarcimento do Estado quanto às despesas de 

manutenção do condenado, em proporção a ser fixada”. 

É importante ressaltar, que as tarefas executadas como prestação de serviços à 

comunidade não serão remuneradas, conforme disposto no artigo 30 da Lei de 

Execuções Penais, tal aspecto se justifica plenamente, posto que a prestação de 

serviços à comunidade se insere como modalidade de pena restritiva de direito, ou 

ainda como condição que pode ser estabelecida quando da concessão do sursis ou do 

regime aberto. Assim não haveria sentido haver contraprestação financeira. 

A questão do trabalho das pessoas com penas privativas de liberdade, 

historicamente foi um dos assuntos mais discutidos e polemizados, desde o surgimento 

das prisões na sociedade moderna em que o trabalho compulsório foi largamente 

usado nos primórdios da fase da industrialização. No Brasil, merecem destaques as 

Casas de Correção como a do Rio de Janeiro construída em 1833, onde sediava o 

antigo complexo Frei Caneca3 e a de São Paulo em 1852. Porém, diferentemente do 

modelo implantado na Europa, as do Brasil não contempla os objetivos daquela, 

apresentando caráter híbrido: “A de São Paulo, por exemplo, não se destinava somente 

                                                          
3. PEDRINHA, Roberto Duboc. Uma Abordagem Tridimensional do Espaço do Cárcere: Da Casa de 
Correção da Corte ao Regime Disciplinar Diferenciado, in MIRABETE, Júlio Fabrini. Execução Penal. 11ª 
Ed. São Paulo, Editora Atlas. 2004.
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a receber os condenados à prisão com trabalho, mas também negros africanos, 

menores, além de escravos fugitivos que ficavam em outra dependência”. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, o trabalho se encontra no rol dos 

direitos sociais estabelecidos no seu artigo 6º, sendo livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendida as qualificações profissionais que a lei vem 

estabelecer. 

No que se refere ao exercício ao direito ao trabalho dos apenados, as Regras 

Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Prisioneiros4 dizem que este 

trabalho não deve ser penoso e será de “natureza que mantenha ou aumente as 

capacidades dos presos para ganharem honestamente a vida depois de libertados”, em 

conformidade com suas aptidões físicas e mentais. 

O mesmo documento prevê ainda que as horas diárias e semanais máximas de 

trabalho dos presos serão fixadas por lei ou por regulamento administrativo, tendo em 

consideração regras ou costumes locais concernentes ao trabalho das pessoas livres, e 

complementa que as horas serão fixadas de modo a deixar um dia de descanso 

semanal e tempo suficiente para a educação e para outras atividades necessárias ao 

tratamento e reabilitação dos presos. 

Já a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) entende o trabalho do detento 

como um dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e 

produtiva, aplicando-se aos métodos de trabalho e organização cuidados à segurança e 

higiene. 

A exposição de Motivos da LEP, no item 49, dispõe que “o projeto adota a ideia 
de que o trabalho penitenciário deve ser organizado de forma tão aproximada quanto 
possível do trabalho na sociedade”.

Ressalta-se que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) não é aplicada nos 

casos de trabalho de apenados, conforme disposto no artigo 28, parágrafo 2° da LEP. 

                                                          
4. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/tablas/24100.pdf
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Aspecto este sumamente importante, que se relaciona à questão da competência 

para dirimir conflitos resultantes da relação que se estabelece quando o preso 

desempenha atividade laborativa. Sendo tal situação decorrente de relação 

institucional. Ressalta-se que tal trabalho, previsto na Lei de Execução Penal, não é 

regido pela CLT, pois não há nesta norma nenhum dispositivo que regule o trabalho do 

preso5, não importando o regime a que o condenado está inserido (fechado, semiaberto 

ou aberto). 

Em suma, o que se quer dizer é que o trabalho prestado por apenado não se 

vislumbra de acordo de vontades, pois trata-se de relação institucional. Nos termos do 

artigo 28 da LEP, constitui dever social e condição de dignidade humana, cuja finalidade 

é educativa e produtiva. Ressalta-se, ainda, que o condenado à pena privativa de 

liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade, e que 

ele poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena6.

A LEP no artigo 33 preceitua que a jornada normal de trabalho não será inferior 

a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados, 

complementando em seu parágrafo único que poderá ser atribuído horário especial de 

trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do 

estabelecimento penal. 

Segundo Reale Júnior7 “o trabalho não vale tão só por criar bens econômicos, 

pois tem maior relevo sua importância existencial e social, como meio de viabilizar tanto 

a autoafirmação do homem como a estruturação da sociedade”.

                                                          
5. TRT 3ªR. Processo: 00090-2010-051-03-00-5 RO. Data de Publicação: 29.06.2010. Órgão Julgador: 
Décima Turma. Juiz Relator: Juíza Convocada Taisa Maria M. de Lima.

6. TRT 6ª R. 01044-2007-023-06-00-2 2ª T. Disponível em https: secure.jurid.com.br. Acesso em: 16 de 
dezembro de 2013.

7. ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Direito e Prática Histórica da Execução Penal no Brasil. 1ª edição. Rio 
de Janeiro: Ed. Revan, 2005.
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2.1 Regras e Finalidades

Enrico Ferri, expoente da Escola Positiva, depositava profundas confianças de 

que o trabalho era o fundamento da vida penitenciária. Garantiria indenização ao erário, 

às partes lesadas pelo delito, além de servir de educação moral e técnica para um 

retorno mais seguro à vida normal8. 

A finalidade de submeter o condenado ao trabalho não é a de agravar a pena, 

mas a de respeitar a dignidade humana daquele que possui capacidade para exercê-lo. 

A Lei de Execução Penal apresenta o trabalho como obrigatório ao condenado, e 

reflexamente é obrigação do Estado disponibilizá-lo a ele. 

        É certo que o trabalho não é somente um dever, mas antes um direito. Como 

corretamente formula Cuello Calón9, à assertiva de trabalho imposto ao condenado 

contrapõe-se seu direito a trabalhar. Reconhece-se que o condenado não só tem o 

dever, senão também o direito ao trabalho. O trabalho é inerente à personalidade 

humana e o recluso tem o direito de pretender que sua força e sua capacidade de 

trabalho não sofram prejuízo nem menoscabo pelo fato de sua reclusão, conservando a 

plenitude de suas aptidões e de seus conhecimentos profissionais. O Estado 

extrapolaria sua missão caso, durante a execução penal, cometesse tal injustiça 

privando o condenado daquele direito. Sua proibição ou mesmo o descaso quanto à 

sua importância, como bem nota Edmundo de Oliveira10, invalidam os propósitos da 

execução, pois “a ociosidade ou mesmo o trabalho sem atender às diferenças de idade, 

saúde e cultura do preso, tornam inválidos os propósitos de evasão e ocupação, pois, 

pela sua intemperança, causam-lhe desvios naturais de produtividade e 

empreendimento”. 

                                                          
8. Enrico Ferri, Princípios de Direito Criminal, p.359, in: MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 7ª 
Ed. rev. E atual. São Paulo Editora D & F Jurídica, Natal, 2009.

9. Eugenio Cuello Calón, La Moderna Penalogia, p. 418, in: MARCÃO, Renato. Curso de Execução 
Penal. 7ª Ed. rev. E atual. São Paulo Editora D & F Jurídica, Natal, 2009.

10. Edmundo de Oliveira, Direitos e Deveres do condenado, p.34. in: MARCÃO, Renato. Curso de 
Execução Penal. 7ª Ed. rev. E atual. São Paulo Editora D & F Jurídica, Natal, 2009.
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O recluso deve sentir-se o menos excluído possível. O trabalho tem função social 

nesse sentido, pois pretende mantê-lo inserido no contexto do desenvolvimento 

econômico e social da comunidade, contribuindo com o bem comum, como seus 

demais destinatários. Em reais condições de atender aos objetivos da pena, traduz-se 

em providência altamente benéfica, tanto à comunidade quanto ao condenado, e a este 

converte em um neutralizador dos males físicos da pena.

Mesmo aqueles que não possuem uma profissão de ingressar no sistema devem 

ser beneficiados pelo trabalho, tal como acentua Jason Albergaria11. Na atividade 

oferecida pelo órgão estatal atribui-se ao preso uma profissão, reincorporando-o e 

reinserindo-o como força produtiva na população ativa da sua comunidade e da nação. 

“A reinserção social do preso com objetivo da pena retirou do trabalho o seu aspecto de 

castigo, opressão e exploração”. O trabalho é um dos elementos do tratamento 

reeducativo. 

O trabalho, como elemento do tratamento reeducativo, atende às aspirações do 

condenado ou internado e às necessidades da sociedade. “O trabalho como dever 

social ou obrigação do preso não é uma coação imposta à execução penal, mas um dos 

aspectos das responsabilidades pessoais que deve assumir todo homem ao tomar seu 

lugar na sociedade”. O condenado que retorna ao convívio livre sem o hábito ou mesmo 

capacidade de trabalhar figura para Teodolindo Castiglione como um “criminoso em 

perspectiva”, pois não possuirá meios de sustentar-se de forma honesta. 

A partir de suas qualidades, o trabalho deverá ser obrigatório, de natureza 

produtiva e deverá perdurar pelo prazo comum de uma jornada regular de trabalho, 

mantendo-se, o máximo possível em semelhança ao regime e condição dos que são 

oferecidos no mercado. 

                                                          
11. Jason Albergaria, Comentários à lei de Execução Penal, p.55, in: MARCÃO, Renato. Curso de 
Execução Penal. 7ª Ed. rev. E atual. São Paulo Editora D & F Jurídica, Natal, 2009.



18

O mandamento das Regras Mínimas é para que o exercício de uma atividade 

profissional possa manter ou aumentar a capacidade do detento em prover-se 

honradamente após sua liberação. Aqueles que necessitarem – especialmente os mais 

jovens- receberão formação profissional de modo a aproveitá-la futuramente. 

Neste sentido, alguns autores censuram o emprego de artesanato ou de 

recursos tecnológicos ultrapassados, por fomentarem a “indústria da miséria”, 

dificultando ou até mesmo impedindo que a população prisional participe do contexto da 

economia nacional. Ao contrário, deverá haver a preocupação de estímulo e formação 

às necessidades do mercado de trabalho (artigo 32 da Lei de Execução Penal).

E deve-se enfatizar o trabalho profissionalizante de caráter autônomo (por 

exemplo: mecânica, carpintaria, serralheria, etc.) redutor do estigma social e da 

perpetuação da situação do egresso, pois como bem nota Rui Medeiros, “ao autônomo 

não se indaga seu passado ou seus antecedentes pessoais” Em uma sociedade 

altamente preconceituosa, o aceite do ex-detento torna-se mais fácil na medida em que 

não é obrigado a declarar sua situação. 

Na legislação brasileira, o trabalho do preso definitivo é obrigatório, mas 

facultativo ao preso provisório. Caso este opte por trabalhar, somente poderá realizar as 

atividades laborais internas, ou seja, disponibilizadas dentro do estabelecimento 

prisional(artigo 31, parágrafo único da Lei de Execução Penal). Permite-se ao preso 

provisório o exercício do trabalho, pois, além do benefício terapêutico, caso venha a ser 

condenado, poderá beneficiar-se com o instituto da remição. 

Os idosos, os doentes e deficientes físicos, a gestante e a parturiente, assim 

como o preso provisório, também estarão dispensados do trabalho. A administração das 

colônias penais agrícolas ou industriais, segundo as Regras Mínimas, deverá ser 

preferencialmente, conduzida pelo Poder Público.

O trabalho tem seu sentido ético, como condição da dignidade humana, e assim 

assume um caráter educativo. Se o condenado já tinha hábito do trabalho, depois de 
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recolhido ao estabelecimento penal seu labor manterá aquele hábito, impedindo que 

degenere; se não o tinha, o exercício regular do trabalho contribuirá para ir 

gradativamente disciplinando-lhe a conduta, instalando-se em sua personalidade o 

hábito de atividade disciplinadora12.

Embora se tendo em conta as limitadas possibilidades do trabalho penitenciário, 

o propósito de profissionalização deve ser sempre acentuado no trabalho penitenciário, 

quando o preso não tiver capacitação profissional. Ressalta-se ainda, a 

profissionalização deverá combinar-se com a atividade produtiva e o processo de 

assistência social, devendo o condenado dividir seu tempo, conforme determinarem as 

leis complementares e os regulamentos, entre o aprendizado e o trabalho. 

3. TRABALHO PRISIONAL

Preveem as Regras Mínimas da ONU13 que todos os presos devem ser 

submetidos a obrigação de trabalho, tendo em conta sua aptidão física e mental, e o 

artigo 31 da Lei de Execução Penal, além de confirmar o dever de trabalhar do preso, 

refere-se ainda, às aptidões e capacidade do condenado, remetendo-se, 

evidentemente, às condições físicas, mentais, intelectuais e profissionais do 

condenado. 

Ressalta-se que o trabalho em tela, tem como finalidade alcançar a reinserção 

social do condenado, e, por isso, deve ser orientado segundo as aptidões dos presos 

evidenciadas no estudo da personalidade e outros exames, tendo-se em conta, 

também, a profissão ou ofício que o preso desempenhava antes de ingressar no 

estabelecimento.

                                                          
12. Cf. MIOTTO, Arminda Bergamini. Ob. cit. p. 495, in: MIRABETE, Julio Fabrini, Execução Penal: 
comentários à Lei nº 7.210, de 11/07/1984 11. Ed. Revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2008.

13. APT. Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura: manual de implementação. San 
José, Costa Rica: Associação para Prevenção à Tortura e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 
2010.
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3.1 Trabalho Interno

O trabalho interno é aquele prestado nas dependências da Unidade Prisional, 

sob a supervisão conjunta da Secretária de Segurança Pública e a Empresa ou 

Empreendedor que atue de forma a possibilitar o trabalho prisional. Cabe à pessoa 

jurídica empregadora efetuar o pagamento da remuneração previamente estabelecida 

em convênio realizado com o preso, além da contratação de seguros de acidentes 

pessoais e fornecimento de uniformes, treinamentos, equipamentos de proteção 

individual, respeitando-se as normas relativas à segurança, higiene e medicina do 

trabalho e nos termos do convênio estabelecido.

A diretriz das Regras Mínimas para o fornecimento pelo Estado do trabalho foi 

seguida pela Lei de Execução Penal quando da sua elaboração, que dando um passo 

além, permite o gerenciamento do trabalho prisional, por meio de fundação ou empresa 

pública que possuam, por objetivo, a formação profissional do condenado. 

Através da Lei 10.792/200314 garantiu-se maior autonomia a estas instituições, 

bem como permitiu a participação da iniciativa privada na atividade prisional, e todas 

deverão promover e supervisionar a produção e comercialização do resultado laboral 

dos detentos, retribuindo-lhes de forma pecuniária, de acordo com o período 

trabalhado. 

A venda da produção é livre, podendo ser oferecida aos particulares, e quando 

os objetos produzidos não puderem a eles ser oferecidos, os órgãos de Administração 

Direta ou Indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos Municípios 

poderão adquirir, com dispensa de licitação pública, os bens ou produtos do trabalho 

prisional. 

                                                          
14. Lei 10.792/2003: Alteração a Lei n° 7. 210, de 11 de junho de 1984 – Lei de Execução Penal e o 

Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal e dá outras providências.
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Respeitadas as aptidões, a idade, a habilitação, a condição pessoal (doentes ou 

portadores de necessidades especiais), a capacidade e as necessidades futuras, todo 

condenado definitivo deverá exercer atividade laboral, o que não se confunde com 

trabalho forçado, e, de consequência, não contraria a norma constitucional estabelecida 

no artigo 5°, XLVII, alínea c15. 

Já para o preso provisório o trabalho é facultativo, e só poderá ser executado no 

interior do estabelecimento.

Diante da possibilidade de execução provisória da sentença condenatória que 

não transitou em julgado para a defesa, a Lei de Execução Penal será aplicada ao 

preso provisório conforme preceitua o artigo 2°, parágrafo único e ainda ressalta-se 

Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal16, no tocante a admissibilidade da progressão 

de regime, sendo assim, recomendável que o preso provisório se submeta ao trabalho, 

exercendo a faculdade legal (art.31, parágrafo único17, da LEP) e a possibilidade de 

remição (artigo 126 da LEP). 

Deve-se ter em mente, que a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, 

nem superior a oito horas, devendo o descanso ser aos domingos e feriados, podendo 

ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de 

                                                          
15. Art. 5º da CRFB: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XLVII- não haverá penas: c) de trabalhos 
forçados.

16. STF Súmula nº 716: 24/09/2003 -DJ de 9/10/2003, p. 6 ; DJ de 10/10/2003, p. 7; DJ de 13/10/2003.
Progressão ou Aplicação Imediata de Regime Menos Severo Antes do Trânsito em Julgado da Sentença 
Condenatória – Admissibilidade. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a 
aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória.

17. Art. 2º DA LEP: A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território 
Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Cód. Proc. Penal. 
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conservação e manutenção do estabelecimento penal (artigo 33 da LEP), tais como os 

que desemprenham atividades de “faxina”, na administração, em enfermarias etc. 

Em suma, o trabalho interno será desenvolvido sob a direção interna do 

estabelecimento prisional, as atividades pertinentes a tal trabalho será de serviços de 

cozinha, limpeza, lavanderia, zeladoria e os trabalhos, que deverão ser 

desempenhadas para a administração do presídio. 

3.2 Trabalho Externo

O trabalho externo ou extramuros é aquele que se desenvolve fora da prisão. 

Ressalta-se que excepcionalmente será permitido ao preso em regime fechado o 

trabalho externo, em obras e serviços públicos, realizados pela administração direta e 

indireta, conforme preceitua o artigo 34, parágrafo 3° do Código Penal e artigo 36 da Lei 

de Execução Penal.

A LEP deixa em aberto à possibilidade de trabalho externo em entidades 

privadas, desde que tomadas às cautelas necessárias contra a fuga e manutenção da 

disciplina (artigo 36, 2ª parte).

E de suma importância frisar, que no tange ao regime semiaberto, houve uma 

omissão legislativa em relação à regulamentação do trabalho do preso. Neste sentido, 

Odir Silva e Paganella Boschi18 apregoam que, além das regras próprias do regime 

previstas no artigo 35, parágrafo 1° do Código Penal, nada impede assim, a realização 

de trabalho externo neste regime prisional. 

Por outro lado, os presos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto 

podem receber autorização para o desempenho de trabalho externo, fora do 

estabelecimento prisional. 

                                                          
18. Odir Silva e Paganella Boschi, in: BRITO, Alexis Augusto Couto de. Execução Penal. 1ª Ed. São 
Paulo, Editora Quartier Latin. 2006.
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Assim como para o trabalho interno, devem ser observadas e respeitadas, com 

relação ao preso suas aptidões, idade, habitação, condição pessoal (doentes ou 

portadores de necessidades especiais), bem como, sua capacidade.

Ressalta-se que o trabalho externo submete-se à satisfação de dois requisitos 

básicos. O primeiro denominado subjetivo, que consiste na disciplina e 

responsabilidade do preso, que deve ser apurada mediante realização de exame 

criminológico; e o segundo objetivo, consistente na obrigatoriedade de que ter o preso 

cumprido no mínimo, um sexto de pena para ter direito a este benefício. 

Não basta, assim, o atendimento a apenas um dos requisitos, a autorização  

sendo ambos sendo que está condicionada à conjugação dos requisitos subjetivo e 

objetivo. 

Consoante a Súmula 40 do Superior Tribunal de Justiça19, ingressando no 

regime semiaberto por progressão, na avaliação do requisito objetivo indispensável 

para a concessão do benefício, computa-se o tempo de pena cumprido no regime 

fechado. 

Portanto, concedido o benefício, se o preso vier praticar fato definido como crime 

ou se for punido com falta grave, ou, ainda, se faltar com o dever de disciplina e 

responsabilidade, será imediatamente revogada a autorização do trabalho externo. 

Lembrando que tanto a autorização quanto a revogação são atos privativos do diretor 

do estabelecimento prisional. 

Ressalta-se ser a revogação obrigatória, quando desatendida a finalidade da 

medida, que consiste em uma relação de confiança que o Estado deposita no preso e 

por ter-se revelado o preso desmerecedor da benesse. 

                                                          
19. STJ Súmula nº 40: 07/05/1992 – DJ 12.05.1992. Saída Temporária – Trabalho Externo – Regime 
Fechado. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de 
cumprimento da pena no regime fechado.
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4. FUNDAÇÃO SANTA CABRINI- Gestora do Trabalho Prisional

No sistema penitenciário do Rio de Janeiro, o trabalho remunerado dos 

apenados é gerenciado pela Fundação Santa Cabrini, que tem como objetivo “organizar 

atividades culturais, educacionais e artísticas, incentivando a ocupação criativa dos 

detentos e de seus familiares” 20 criada em setembro de 1977 para gerir e promover o 

trabalho remunerado para os apenados intra e extramuros do Sistema Penitenciário do 

Estado do Rio de Janeiro vinculada à Secretaria Estadual de Administração 

Penitenciária.

Atendendo ao disposto na Lei de Execuções Penais, os detentos que trabalham 

têm direito a uma remuneração e à remição, isto é a cada três dias trabalhados, sua 

pena é reduzida em um dia. A Fundação possui a função de gerenciar o pagamento 

dessas remunerações e garantir o direito de remição através de um rígido controle de 

frequência.

O trabalho desenvolvido pela Fundação Santa Cabrini é o passo essencial para a 

redução das dificuldades do preso e do egresso na reintegração social através do 

reingresso no mercado de trabalho, haja vista os preconceitos aos quais o preso é 

submetido.

Como provedora da cidadania, a Santa Cabrini tem como meta dar os meios 

necessários para que os internos e egressos tenham acesso à profissionalização, à 

educação e ao exercício profissional através de atividades laborativas realizadas dentro 

e fora das unidades carcerárias.

O nome da instituição é uma homenagem à Santa Francisca Xavier Cabrini, 

única Santa da Igreja Católica que morou na Cidade do Rio de Janeiro. Sua passagem 

por terras cariocas aconteceu entre 1908 e 1909, quando fundou o Colégio Regina 

Coeli, na Tijuca, Zona Norte do Rio, ainda hoje mantido pelas irmãs de sua 

                                                          
20 . Disponível em: http://www.santacabrini.rj.gov.br, acesso em 11 de dezembro de 2013.
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congregação. A madre Francisca Cabrini destacou-se como extraordinária trabalhadora 

social em favor dos humildes e necessitados.

4.1 Histórico e Missão  

A Fundação Santa Cabrini, ensina e qualifica detentos há 36 anos e nem sempre 

há possibilidade de expor os exemplos de superação para a sociedade. Mas quando 

todos se unem em um só objetivo que é de ressocializar, o resultado, é que estas 

pessoas ganham autoestima e o desejo de recomeçar honestamente uma nova vida.

Ressalta-se a importância de tal gestora, no tocante ao trabalho oferecido aos 

internos do sistema penitenciário, pois significa contribuir para a formação de uma 

sociedade melhor em diversos sentidos: garantindo a qualificação e ressocialização do 

detento, evitando que ele retorne à cadeia; formação de trabalhadores qualificados; o 

trabalho prisional também movimenta a economia do estado: gera emprego e renda que 

é utilizada no consumo de produtos básicos fora da prisão; entre outros. 

Cumpre salientar que a FSC, desenvolve várias atividades nas unidades 

prisionais, destacando-se: o concurso de desenho realizado anualmente, sendo os 

melhores desenhos escolhidos, por um grupo de autoridades e usados para convecção 

de calendários, agendas e cartões de natal, as oficinas, cursos e palestras sobre temas 

variados, como artesanato, informática, teatro, formação humana e meio ambiente e 

línguas estrangeiras.

Na área da profissionalização, a Fundação Santa Cabrini tem centrado esforços 

na realização de cursos profissionalizantes com certificação que invistam na 

perspectiva de formação integral (gestão, cidadania, mercado, empreendedorismo, 

cooperativismo, etc.), e buscando sempre a especialização de forma a criar real 

possibilidade de ingresso no mercado formal de trabalho.

Na área laboral, por meio do Programa de Alocação de Mão de obra, a  

Fundação Santa Cabrini, propicia geração de renda e experiência profissional, abrindo 

postos de trabalho para os presos e egressos tanto em órgãos públicos, empresas 



26

privadas e terceiro setor, como nas Oficinas de Produção próprias: confecção de 

uniformes, com central de corte de tecido industrial. 

5. REMIÇÃO 

Remição21 significa reparação, ato de remir, perdoar, quitar, permitindo que o 

condenado submetido ao regime fechado ou semiaberto reduza a sua pena através do 

trabalho, o que ocorre é que, a cada três dias trabalhados há a remição de um dia de 

pena, conforme disposto no artigo 126 da Lei de Execução Penal22. 

O benefício continua a ser contabilizado ainda que o preso, por acidente, fique 

impossibilitado de prosseguir no trabalho. Pelo que se nota da dicção da lei, não se 

trata apenas de um desconto na pena cominada, mas de contagem fictícia de pena 

cumprida, pois o período remido poderá ser contabilizado para efeito da concessão do 

livramento condicional e indulto. 

A autoridade administrativa, por sua vez, encaminhará, mensalmente ao Juízo da 

execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando e dos 

dias de trabalho de cada um deles, conforme dispõe o artigo 129 da LEP. 

A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvido previamente o Ministério 

Público. Ao condenado dar-se-á relação de seus dias remidos.

                                                          
21. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Remi%C3%A7%C3%A3o_da_pena. acesso em: 11 de 
dezembro de 2013.

22. Art. 126 da LEP: O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, 
por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Alterado pela L-012.433-2011)§ 1ºA 
contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Alterado pela L-012.433-2011) I- 1 (um) dia 
de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, 
inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, 
em 3 (três) dias; (Acrescentados pela L-012.433-2011)II- 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de 
trabalho.
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5.1 Educação e Remição

Nos dispositivos jurídicos internacionais e nacionais, os condenados a pena 

privativa de liberdade gozam do reconhecimento de seu direito humano à educação. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a educação como direito em 

seu artigo 26, onde o objetivo é de: “pleno desenvolvimento da pessoa humana e o fortalecimento 

do respeito aos direitos humanos”. Tal artigo ganhou status de caráter obrigatório para 

Estados Parte, por meio dos artigos 13 e 14 do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, internalizado, pelo Brasil em 1991. 

Com base nos citados dispositivos, o Conselho Nacional de Políticas Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) adaptou e aplicou regras para o Brasil, através da Resolução 

14, de 11 de novembro de 1994. E em 2010, a proposta de Diretrizes Nacionais para a 

Educação no Sistema Prisional foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. 

Cumpre ressaltar que tais diretrizes foram elaboradas por participantes do Seminário 

Nacional pela Educação nas Prisões, realizado em Brasília em 2006. 

Ressalta-se ainda que em 2009, o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) aprovou ainda, a Resolução número 3, que dispõe sobre 

Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação nos estabelecimentos penais. Entre as 

principais propostas, vale destacar a que sugeriu a extensão da remição da pena pela 

educação, que veio a ser efetivada em 2011. 

Conforme mencionado no item que versa sobre o trabalho, em 2011 houve um 

importante avanço para os apenados, o que se deu com a aprovação da modificação da 

Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433, estendendo também a remição da pena pelo 

estudo. 

Sendo assim, a LEP que anteriormente previa somente a redução da pena pelo 

trabalho, agora também fala em:

“Art. 126 da LEP. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 

remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Alterado pela L-012.433-2011)§

1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Alterado pela L-012.433-2011) I- 1 (um) 
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dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, 

inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, 

em 3 (três) dias; (Acrescentados pela L-012.433-2011)II- 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de 

trabalho”.

Verifica-se que a educação possui status de direito universal, o que ocorre com 

todas as pessoas condenadas a cumprir penas privativas de liberdade. Além disso, é 

um direito estendido a todos os presos, sejam em cumprimento definitivo ou provisório 

da pena. 

Apesar de tal esforço para a ampliação, o processo em tela, infelizmente, é muito 

lento, devido às necessidades atuais do sistema prisional. Todavia deve-se lutar 

redução do encarceramento da melhor forma possível, a educação deve adentrar no 

sistema de forma integral, pois é fundamental que o conjunto de direitos a que dispõem 

seja ofertado de maneira plena pelo Estado. 

6. REMUNERAÇÃO

Como forma de estimulo ao trabalho prisional, a Lei n°6.416, de 24 de maio de 

1977, que alterou dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei 

das Contravenções Penais, introduziu a remuneração obrigatória. 

Além do salário, é garantida a segurança do apenado enquanto trabalhador. Há 

o entendimento que o cumprimento da pena não significa o interno terá suas condições 

de trabalho reduzidas. 

Cumpre ressaltar que a remuneração do trabalho do preso, não poderá ser 

inferior a ¾ (três quartos) do salário-mínimo, pois deverá atender: a indenização dos 

danos causados pelo crime cometido desde que determinado judicialmente e não 

reparados por outros meios; assistência à família; pequenas despesas pessoais como, 

por exemplo, compra de material de higiene quando o apenado não recebe visita e 

ressarcimento para as despesas realizadas para manutenção do condenado, conforme 

disposto no artigo 29 da LEP. 
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Muito embora haja previsão constitucional no artigo 1°23 e 5°, inciso XIII24, bem 

como no artigo 6º25, muitos presos trabalham no interior das unidades prisionais e não 

recebem salário ou ainda, recebem o inferior, havendo assim desrespeito a Constituição 

Federal e a Lei de Execuções Penais. 

O que se sustenta é que o preso não se submete ao regime de trabalho comum 

e, portanto, não recebe salário. Ocorre que deve ser observado o caráter pragmático da 

norma lembrando que o preceito constitucional visa garantir uma remuneração digna, 

qualquer que seja o nome técnico que se dê, seja salário, vencimento, pagamento e 

etc.

Ressalta-se que o fundamento utilizado para não remunerar com salário-mínimo 

o trabalho do encarcerado não é legítimo, embora o trabalhador preso não seja regido 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas, isso não justifica a exploração de sua mão de 

obra sem justa remuneração. O homem livre que trabalha em situação de 

periculosidade ou insalubridade recebe adicional por isso, no entanto o homem 

aprisionado trabalha de forma totalmente precária e não tem direito sequer a um 

salário-mínimo. 

                                                          
23 Art. 1º da CRFB: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I- a soberania; II- a cidadania; III- a dignidade da pessoa humana; IV- os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa; V- o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

24. Art. 5º da CRFB: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XIII- é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

25; Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010).
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Além disso, muitas das regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas 

foram elevadas a preceitos constitucionais, com a carta de 1988, entre elas, o salário-

mínimo, previsto no artigo 7°, inciso IV 26 da Constituição.

Assim, ainda que a Lei de Execução Penal afirme que o trabalho é obrigação 

imposta ao condenado, trata-se de uma relação jurídica penitenciária de mão dupla, 

pois não pode ser olvidado como um direito, com todas as prerrogativas que recebe o 

texto constitucional. 

Portanto, não há motivos não há motivos plausíveis para que o condenado seja 

remunerado com um estipêndio menor ao colocado como mínimo em todo território 

nacional. Como bem afirma Fragoso, o trabalho recompensado de forma injusta e 

extorsiva é substancialmente inútil para os efeitos de qualquer suposto “tratamento” 

carcerário. 

Certamente não há dignidade alguma em rebaixar-se o valor do vencimento, 

rebaixando igualmente a qualidade de trabalhador do recluso. Há autores27 que 

defendem o salário-mínimo, apenas para o condenado que trabalhe externamente, 

negando-o ao trabalho interno (intramuros). Se o trabalho é uma condição de dignidade 

pessoal, além do salário-mínimo, deve ser remunerado como o trabalho livre com direito 

à Previdência Social e ao seguro contra acidentes. 

Neste passo, embora o trabalho do preso não esteja sujeito à Consolidação das 

Leis do Trabalho, conforme expressamente dispõe o artigo 28, parágrafo 2º da Lei de 

                                                          
26. Art. 7º da CRFB: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: IV- salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

27. Heleno Cláudio Fragoso, Direitos dos Presos, p. 32, in: BRITO, Alexis Augusto Couto de. Execução 
Penal. 1ª Ed. São Paulo, Editora Quartier Latin. 2006.
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Execução Penal28, estará o sujeito aos direitos constitucionalmente previstos e não 

atingidos pela condenação.

No Brasil, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro é a única que preconiza 

em seu artigo 27, parágrafo 3°, a remuneração igualitária29 entre o preso e o mercado 

livre ao mencionar que o trabalho do presidiário será remunerado no mesmo padrão do 

mercado de trabalho livre, considerando-se a natureza do serviço e a qualidade da 

prestação oferecida. 

Trata-se da concretização da profecia de Arturo Santoro30, que afirma a 

tendência de nivelamento do trabalho carcerário com o mundo livre, não somente 

quanto à jornada de trabalho de 8 (oito) horas, descanso semanal, previdência e 

assistência social, mas também quanto à remuneração. 

Assim sendo, a remuneração deve ser fixada sobre a base dos salários dos 

trabalhadores livres. Se um preso em trabalho livre ganha uma certa soma deve ganhar 

a mesma na prisão.

Conforme as Regras Mínimas, com produto de seu trabalho o detento poderá 

adquirir objetos pessoais não fornecidos pelo Estado. Poderá ainda enviar parte da 

remuneração à família e o Estado deverá providenciar a constituição de um fundo 

alimentado com a parte da remuneração, para possibilitar ao recluso o começo ou 

retomada de suas atividades após a sua liberação.

                                                          
28. Art. 28 da LEP: O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 
finalidade educativa e produtiva. § 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho.
29. Art. 27 da CERJ: O Estado garantirá a dignidade e a integridade física e moral dos presos, 
facultando-lhes assistência espiritual, assegurando o direito de visita e de encontros íntimos a ambos os 
sexos, assistência médica e jurídica, aprendizado profissionalizante, trabalho produtivo e remunerado, 
além de acesso a dados relativos ao andamento dos processos em que sejam partes e à execução das 
respectivas penas. § 3º – O trabalho do presidiário será remunerado no mesmo padrão do mercado de 
trabalho livre, considerando-se a natureza do serviço e a qualidade da prestação oferecida.
30. Arturo Santoro, in: BRITO, Alexis Augusto Couto de. Execução Penal. 1ª Ed. São Paulo, Editora 
Quartier Latin. 2006.
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Cumpre salientar ainda, que o trabalho do preso será remunerado, mediante 

prévia tabela, não podendo ser inferior a três quartos (¾) do salário-mínimo e ainda que 

tal produto da remuneração deverá atender: à indenização dos danos causados pelo 

crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; à 

assistência à família; às pequenas despesas pessoais, e ainda ao ressarcimento ao 

Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, conforme disposto 

no artigo do artigo 29 da Lei de Execuções Penais. 

As Regras Mínimas da ONU ressalvam a possibilidade do trabalho exercido às 

Entidades e órgãos Públicos, que poderão não retribuir financeiramente. 

Especificamente quanto à prestação de serviços a comunidade, espécie de pena 

alternativa, que não haverá retribuição, pela própria natureza da sanção aplicada. 

   

7. O DIREITO DE RESSOCIALIZAR

Ressocializar31 significa: integrar, recuperar, agir, socializar ou socializar-se 

novamente. Trata-se o trabalho prisional de um benefício, com finalidade principal de 

ressocialização dos excluídos. Conforme previsto no artigo 28 da Lei de Execuções Penais32, 

o Estado tem o dever de oferecer trabalho à pessoa presa, e ressalta-se que não é 

qualquer trabalho. É necessário que seja um trabalho que capacite o interno de forma 

que o mesmo a posteriori, possa ingressar no mercado de trabalho. Acrescenta-se que 

as condições em que o trabalho é exercido precisam observar regras de segurança e 

higiene, bem como ainda, uma remuneração justa, do contrário o trabalho pode ser 

aflitivo, assumindo o caráter de pena. 

                                                          
31. "ressocializar", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
http://www.priberam.pt/dlpo/ressocializar [consultado em 17-12-2013].
32. Art. 28 da LEP: O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 
finalidade educativa e produtiva. § 1ºAplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções 
relativas à segurança e à higiene.§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho.
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Em consonância com as Regras Mínimas da ONU, determina-se que o trabalho 

prisional terá sempre como objetivo a formação profissional do condenado, contribuindo 

assim para manter ou aumentar a capacidade do preso, tal fenômeno se chama 

ressocialização. 

Ressalta-se que, as causas de criminalidade não estão no delinquente, e 

portanto, não adianta manter pessoas presas e depois colocá-las em liberdade nas 

mesmas condições miseráveis que as levaram a prisão.

O que realmente deve ser feito no processo de ressocialização são políticas 

públicas que assegure ao preso uma vida digna, com acesso à educação, trabalho, 

moradia e assistência médica.

Deve-se principalmente, assegurar e resguardar os direitos fundamentais, 

tipificados em nossa lei maior, pois não se pode de forma alguma violar a dignidade do 

ser humano. E um dever não só do Estado, mas da sociedade na busca pela 

concretização do Direito.

É de suma importância, que cada vez mais o trabalho prisional seja inserido no 

sistema prisional, pois será um meio de melhorar aquele indivíduo, bem como, cursos 

de qualificação também, seria uma forma mais correta de se reeducar e ressocializar.       

A prisão, infelizmente, não recupera ninguém, pelo contrário, ela aniquila 

pessoas, sendo o maior instrumento de opressão utilizado contra os oprimidos, nela se 

impera o ócio. As pessoas que ali estão não desenvolvem nenhuma atividade 

profissionalizante, pois não são preparadas para se reintegrarem à sociedade, mas sim 

para continuarem oprimidas e à margem da sociedade. 

As pessoas que passam pela terrível experiência do aprisionamento ficam 

“marcadas”, enfrentando a discriminação e o preconceito. A vida, que antes já não era 

fácil, fica ainda mais difícil. Não raramente, a sociedade volta-lhes as costas. A condição 

de excluído se agrava e a chance de retorno à prisão aumenta. Com o entendimento 
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que o tédio causa no indivíduo um sentimento de desolação muito grande, a ociosidade 

aumenta a angustiados que estão presos. 

O impacto da perda da liberdade para uma pessoa é tão grande que 

reflete em sua família. A realidade tem mostrado que quando um homem é preso, sua 

família fica em total desamparo, fator que leva muitas vezes filhos se encontrarem com 

pais na prisão. 

Portanto, o trabalho prisional deve ser implantado de maneira mais adequada no 

processo de ressocialização devendo ser desenvolvido em um ambiente seguro e 

higiênico. Ressalta-se ainda que não basta ter as mãos ocupadas nos afazeres de uma 

atividade qualquer é preciso que a cabeça também esteja ocupada, partindo deste 

pressuposto e notório e importante que além do trabalho se deve ter cursos de 

capacitação para melhoria do indivíduo.

Por outro lado, devem ser analisados na implantação do trabalho penitenciário. 

Quando se afirma que o trabalho prisional deve-se assemelhar ao trabalho executado 

fora das prisões, não se quer dizer que as diferenças marcantes que distanciam os 

trabalhadores livres dos aprisionados devem ser esquecidas é através do 

reconhecimento dessas diferenças que será possível a adequação do trabalho 

oferecido, às suas aptidões e capacidade, almejando através do ensino técnico, 

prepará-los para o mercado de trabalho. 

Assim o trabalho prisional além de beneficiar, reeducar e ressocializar tem o 

intuito de remir a pena, conforme previsto na Lei de Execuções Penais no artigo 26, 

onde dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto 

poderá remir, por trabalho e por estudo, parte do tempo da execução da pena. A cada 

três dias trabalhados ou estuados remição de um dia de sua pena. 

Ressocializar é preciso, pois amplia-se o mercado de trabalho e ainda evita-se a 

reincidência criminal. A ressocialização ensina o lado correto da vida, pois desenvolve 

as relações éticas, afasta o condenado da inércia, da ociosidade, recupera a autoestima 
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e o senso de humanidade e permite melhor o aproveitamento da estrutura penitenciária 

ao ampliar a disponibilidade de números de vagas no sistema carcerário.     

8. CONCLUSÃO

Em face ao exposto, conclui-se que o Brasil adota um modelo humanista, onde a 

prisão possui a função de proteção e defesa dos cidadãos, todavia quando o Estado 

retira da sociedade aquele que praticou o crime, ele não cumpre com o modelo em tela, 

que seria o de ressocializar e o de reeducar. O que ocorre infelizmente é o oposto. 

Trata-se de um completo descaso, por parte do aparelho punitivo, não há investimento 

real por parte do Estado, no tocante a reeducação e ressocialização. 

A triste realidade é que o preso que ali ficou sairá pior do que entrou, 

aumentando dia após dia, a reincidência em nosso país. O ócio deve ser preenchido 

pelo trabalho e pelo estudo, a situação de exclusão social deve acabar. O Estado deve 

reinserir socialmente aquele indivíduo de forma eficiente e eficaz, deve-se ter todo um 

acompanhamento para que o preso não volte a cometer mais crimes, para que não seja 

um reincidente. 

O fato é que são mínimas as políticas públicas que auxiliem os egressos no seu 

processo de reinserção, e ainda para finalização de tal processo se faz necessário a 

aceitação da sociedade, no tocante a integração daquele indivíduo. 

A Lei de Execução Penal, não protege somente o direito do detento, mas a 

própria integridade do ser humano com o fim principal de reinseri-lo na sociedade e 

para combater a criminalidade de forma humana e adequada. O presídio na teoria tem 

a função de recuperar o criminoso e ao mesmo tempo mantê-lo longe das ruas, 

enquanto ele não estiver pronto para o convívio com a sociedade. 

E completamente visto que há a lei, há órgãos interessados em defender tais 

dispositivos, pode-se citar, a Fundação Santa Cabrini, a Defensoria Pública do Estado 
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do Rio de Janeiro e ainda Ministério Público, todavia o maior interessado, prefere se 

omitir. 

É necessário que o Estado respeite a lei e que ela seja cumprida para que a 

sociedade e os apenados possam assim conviver de forma pacífica e democrática. 

É completamente visível o benefício para ambas às partes, para o Estado: 

desenvolvimento econômico e social. Já para presidiário, remição de sua pena, 

remuneração e ainda a reinserção social. 

O intuito principal é regatar o preso, mostrando a ele que ele é capaz, pois 

trabalho abre muitas oportunidades dentro e fora da prisão. 

Em suma, é preciso que os governadores, os gestores do sistema penitenciário, 

bem como a sociedade civil estejam juntos para efetivarmos esse tão nobre instituto de 

ressocialização do indivíduo encarcerado, dando a eles assim, o direito de recomeçar. 
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