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Parte-se da criação teórica de dois eixos hipotéticos 

básicos cruzados, em cujas pontas situam-se a 

dignidade da pessoa privada de liberdade, a segurança 

pública – dever do Estado, direito de todos os cidadãos 

–, a família e a religião, apoiados nos instrumentos 

operacionais do trabalho, da educação, do respeito aos 

deveres disciplinares e da garantia dos direitos dos 

apenados. 

  

 

 

1. A prisão dista muito de seguir o ritmo acelerado da 

sociedade livre moderna. Os cárceres são arquipélagos 

ocupados por tarefas rudimentares. As reações contra a 

produção penitenciária são antigas, em razão das pressões 

políticas e empresariais, tendo em vista o custo, por causa 

da mão-de-obra barata. A pressão empresarial obreira não 

leva à supressão da indústria carcerária, embora a limite 

dentro de certos padrões. A concorrência desleal, dentro 

                                                 
1Consultem-se: João José Leal, “Obrigatoriedade do trabalho prisional, regime semiaberto, e trabalho 

externo em face da inexistência de colônia penal”, in Rev. Bras. de Ciências Criminais, São Paulo, Revista 

dos Tribunais, v. 46, jan-fev., 2004, 121-141. Eduardo Goulart, Princípios informadores do direito de 

execução penal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994. 
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dos mitos do regime da livre empresa, leva os empresários 

a reclamar do Estado a incidência de gravames fiscais 

idênticos aos das empresas livres. Tal artifício torna mais 

comprovável a hipotética autossuficiência financeira das 

prisões ficar às custas do erário. 

 

2. A melhor resposta está ligada à organização 

econômica completa, que a especialização dos mercados 

sugere em relação à especialização da produção. Se a 

produção penitenciária é voltada para o mercado oficial, e 

dentro de certos limites, necessariamente deverá estar 

voltada à produção a ser absorvida pela máquina estatal. O 

regime cooperativo fomenta o espírito solidário entre os 

apenados, estimula o trabalho comum, revertendo os 

benefícios para os próprios apenados trabalhadores. Quando 

dirigimos, em primeira ocupação, a Penitenciária Talavera 

Bruce (mulheres), fundamos a divisão de trabalho em 

regime cooperativista. Assim, as internas que bordavam e 

confeccionavam tapetes, que eram vendidos diretamente ao 

público comprador, percebiam as quotas de participação do 

fundo de trabalho na proporção de suas atividades 

laborativas. 

 

3. O trabalho prisional não constitui per se um 

agravamento da pena, dolorosa e mortificante, da execução 

penal (pena das galés, os trabalhos forçados, como o shot-

driee, o shot-mil e o crank). Logicamente, a regra 

estabelecida pela ONU é no sentido de que o trabalho 

penitenciário não tenha o caráter aflitivo.2 O trabalho é um 

                                                 
2Mirabete, Execução Penal, Atlas, 1987, 108. 
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mecanismo de tratamento (complemento da pena privativa 

da liberdade e um meio de promover a readaptação do 

recluso, prepará-lo para uma profissão, inculcar-lhe hábitos 

de trabalho, evitar a ociosidade e a desordem). 

 

4. Na época, na direção da Penitenciária Talavera 

Bruce (1966), ao elaborar um plano de trabalho prisional, 

fixamos: a) finalidade do trabalho penitenciário; b) 

aspectos econômicos e sua organização; c) aspectos sociais; 

d) classificação da população carcerária de acordo com as 

aptidões. Advogamos a integração do trabalho 

penitenciário à economia nacional e a condigna 

remuneração aos reclusos. 

 

5. Os problemas principais do trabalho profissional 

são: a) a plena ocupação da população carcerária; b) a 

importância e o alcance na formação profissional dos 

reclusos; c) a eleição do sistema de organização do 

trabalho que melhor responda a tais propósitos; d) o exame 

crítico da possibilidade de concorrência entre o exercício 

do trabalho e a disciplina carcerária; e e) a determinação 

da remuneração do trabalho penitenciário. 

 

6. Defende-se a plena ocupação como uma estratégia 

fundamental ao combate à ociosidade, principalmente no 

Brasil, onde 80% da população prisional vive nos pátios e 

nos alojamentos ou cubículos dos estabelecimentos na 

maior ociosidade por falta de trabalho. Também há que se 

observar o diminuto número de oficinas e a ausência de 

mestres de ofício. O que o interno aprendeu na vida livre é 
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relativamente aproveitado no precário sistema de 

manutenção do prédio do estabelecimento prisional. Só um 

grupo pequeno de privilegiados tem condições de trabalhar 

no serviço burocrático da unidade prisional. O labor 

artesanal do apenado não tem mais repercussão no mundo 

livre. 

7. Quais as causas da ociosidade? Pode-se citar: a) a 

antiquada arquitetura prisional que não oferece condições 

para a instalação de escolas e oficinas para aprendizes; b) a 

falta de mestres para o ensino do ofício, como também 

matéria-prima e instrumental moderno para o aprendizado; 

c) a ausência de uma sólida política penitenciária que 

permita à administração cumprir um plano-programa 

fiscalizado, incentivando e dirigindo o trabalho 

penitenciário; d) não haver uma verdadeira remuneração do 

trabalho prisional para a formação de um pecúlio para os 

primeiros difíceis dias de liberdade. 

 

8. Advoga-se o trabalho extramuros, observadas as 

cautelas de estilo, quer locando a prestação de serviços em 

empresas privadas, quer no serviço público. É a única forma 

de verdadeira política de recuperação. A regra mínima (73) 

fala em vigilância permanente do pessoal penitenciário; 

todavia, se tal fato não for de ordem constrangedora que 

anule a política traçada. 

 

9. O pecúlio no Brasil3 é absolutamente insuficiente e 

degradante, quando devia ser suficiente para que o apenado 

                                                 
3Art. 29, II, LEP: “... será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, em caderneta de 

poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade”. Mais um belo texto da Carta de 

Princípios... 
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pudesse ajudar sua família e até pagar as custas do processo, 

quiçá indenizando a vítima de seu ato reprovável. O art. 23 

da Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece 

que “toda pessoa tem direito, sem qualquer discriminação, 

a igual salário por trabalho igual”, e o XII Congresso 

Internacional Penal e Penitenciário de Haia (1950) discutiu 

o princípio de igualdade de remuneração. 

 

10. Tem-se em tese a obrigatoriedade do trabalho 

prisional como fator de reeducação básica para a reforma 

do apenado.4 Ali, os doentes mentais, quando o Estado 

permite, devem ser obrigados à prestação de trabalho 

adequado à enfermidade. O Estado tem o direito e o dever 

de exigir do recluso que trabalhe. A Carta Política elenca o 

trabalho como um direito social, sendo que no caso do 

recluso e do internado incumbe ao Estado o dever de dar-

lhes trabalho, pois é um direito do encarcerado a atribuição 

de trabalho e remuneração.5 Diante da obrigatoriedade do 

trabalho, o Estado considera falta grave o descumprimento 

de trabalhar.6 

 

11. Embora nossa legislação sustente a posição de que 

os detidos provisoriamente não podem ser obrigados a 

trabalhar (“todo homem se presume inocente até que seja 

declarado culpado” – Regra 84-B do conjunto de regras 

mínimas para o tratamento de presos), entendo que mesmo 

sob custódia provisória não se deve estimular o ócio, 

                                                 
4Art. 31 da LEP: O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas 

aptidões e capacidade (parágrafo único). Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá 

ser executado no interior do estabelecimento. 
5Art. 41, II, LEP. 
6Art. 50, VI, LEP. 
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desajustando-os para a futura vida livre.7 O trabalho deve 

ser útil e produtivo para alcançar sua finalidade de formação 

profissional. 

 

12. Recorde-se que o trabalho prisional segue a 

evolução histórica das penas privativas de liberdade. Assim 

poderíamos destacar três estágios de sua concepção: a) o 

trabalho seria um instrumento pedagógico fundamental 

para a regeneração moral do delinquente, segundo a 

tradição cristã e o calvinismo, afastaria o recluso do ócio e 

da “vida pecaminosa”, tornando-se uma “prática virtuosa”; 

b) constituiria um elemento da própria punição; daí a pena 

com trabalhos forçados, penoso, humilhante e desumano; 

c) passa a ser uma ferramenta efetiva de criação, manter e 

desenvolver a capacidade de criar uma atividade com que 

possa ganhar a vida na reinserção à macrossociedade. 

 

13. O trabalho prisional proporciona ao recluso a 

aquisição e manutenção das aptidões para o exercício 

profissional, bem como promove a sua autoestima e gera 

condições para chegar mais cedo à liberdade. O trabalho é 

o núcleo central do processo de socialização, razão pela 

qual, repita-se, o Estado tem o dever de promover trabalho 

para os reclusos. Lamentavelmente, o trabalho disponível 

nas unidades prisionais é escasso, embora em nossa 

legislação esteja consagrado o dever de trabalho no interior 

das unidades prisionais. 

 

14. E o trabalho artístico e intelectual? Em nível da 
                                                 
7O II Congresso das Nações Unidas, de 1966, entendeu que “o recluso é um trabalhador privado de sua 

liberdade”. 
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clientela é nulo e desestimulado pela carência cultural do 

próprio pessoal da administração prisional. O trabalho 

artesanal, artístico e intelectual deve ser estimulado, sendo 

irrelevante a regra do art. 32, § 1o, da Lei de Execução 

Penal, pois é inadmissível qualquer tipo de restrição ao 

trabalho do artista ou do intelectual. Quanto à jornada de 

trabalho para efeitos da reinserção, não será inferior a seis 

horas, nem superior a oito horas, com descanso nos sábados 

e domingos, sendo que os reclusos que trabalhem em 

serviços de conservação ou manutenção da unidade 

prisional poderão ter um horário especial de trabalho. Se a 

jornada for inferior a seis horas, poderá ser dividida em oito 

horas, obedecendo ao número de dias a serem remidos, 

observada a planilha. O recluso não pode ser prejudicado 

por falta de registro das horas trabalhadas; havendo dúvida, 

devem ser contadas em seu favor. O apenado obreiro deve 

ter direito a férias e indenização por acidente de trabalho 

(direito subjetivo do preso), visto que a conveniência social 

determina tal imposição. 

 

15. O trabalho coacto é uma sanção que muito se 

discutiu à época, a favor na Rússia, notadamente na Polônia 

e na Hungria, e que no Ocidente foi conhecido pela primeira 

vez pelo Código argentino. Oferece indubitavelmente 

vantagem de evitar o contato de convivência carcerária, não 

interrompendo a vida familiar nem o trabalho diário, visto 

que o trabalho que se impõe é mais um plus sobre o 

habitual. Em 1962, no Seminário para a proteção penal dos 

direitos humanos, celebrado em Viena, sob o patrocínio da 

ONU, o professor Karev e o antigo presidente da Suprema 
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Corte da então URSS, Smirnov, mostraram o importante 

papel que se atribuía a este instituto, embora nele pese mais 

sua natureza adjetiva do que substantiva: as vantagens de 

evitar os processos e ainda o estímulo ao amor-próprio e à 

dignidade dos infratores de crimes leves (embrião das penas 

restritivas de direitos de prestação de serviço à 

comunidade). 

 

16. Por outro lado, as penas de trabalho corretivo, 

como substitutivo, ditadas pelos antigos tribunais de 

camaradas, parecem medidas mais adequadas ao antigo 

sistema de socialismo integral, em que o trabalho era 

rigorosamente dirigido pelo Poder Público, mas são de 

difícil aplicação nos povos de economias privada e livre. 

Mais fácil e adequado seria nos regimes político-

econômicos ocidentais o projeto do aresto penal ou 

Strafhaff. Nascida sua ideia nos arestos não-desonrosos do 

Direito militar, seu fim não é outro do que subtrair a 

imprescindibilidade da pena curta de prisão em razão dos 

problemas de ordem social e do contágio e da 

promiscuidade das prisões, constituindo uma nova versão 

da custódia honesta, mas com poder intimidativo muito 

maior do que o dos arestos domiciliares.  

 

17. Corresponde, no fundo, à mesma ideia dos ensaios 

belgas sobre a separação absoluta dos apenados primários, 

ainda que o critério não radique tanto esta consideração 

como a da natureza do delito e a de sua escassa gravidade. 

Seu propósito na mente daqueles que o idealizaram é 

substituir a pena de prisão por uma alternativa, evitando a 
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degradação moral que supõe o internamento nas prisões 

comuns. 

 

18. Igualmente, os trabalhos em obras públicas, 

quando o mercado de trabalho é insuficiente, representam o 

meio que a administração põe em jogo para que sejam 

numerosos os que recebem os seus salários e obtenham 

assim um meio econômico de vida. Se frente a isso 

colocarmos o delinquente obrigado aos trabalhos em obras 

públicas, entendem muitos que se desprezará o obreiro livre 

e isto provocará necessariamente um conflito no mercado 

de trabalho. 

 

19. Esses conflitos que se apresentam na realidade da 

vida impõem assim aos legisladores a necessidade de um 

estudo rigoroso, cuidadoso e sincero dos ideais com a 

realidade. O quadro de soluções em uso em um país só pode 

ser tomado em conta a título exemplificador. Sua adoção 

em outras leis pode apresentar tão-somente uma declaração 

legislativa sem assento na realidade. É a realidade viva que 

nos importa a fim de discutirmos e enriquecermos cada vez 

mais nossos ideais. 

 

20. A concepção de trabalho livre, entendida 

puramente dentro de uma acepção jurídica penal, significa 

uma forma de trabalho distinta e oposta ao trabalho 

penitenciário, ou carcerário, ou penal, ou, ainda, trabalho 

forçado. Trabalho livre é nada mais do que a prestação de 

serviço de caráter contratual entre o condenado e o Estado, 

pois de outra forma não seria trabalho livre, trazendo, desta 
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maneira, uma consequência: a estimação valorativa e 

econômica do trabalho livre, cuja prestação está destinada 

ao cancelamento da pena pecuniária e deve ser objeto de 

uma fixação comum de acordo com a natureza do trabalho 

(remição). É aquela que paga o Estado por este trabalho, 

quer dizer, aquela que cobre a multa mediante a prestação 

de trabalho livre, e a remuneração que por este trabalho 

paga o Estado é paga a qualquer homem livre. 

 

21. A razão é muito simples: o trabalho penitenciário, 

que é imposto, forma parte da pena, tem uma função e um 

objetivo especial terapêutico, como dizem muitos 

penalistas, mas este trabalho livre não tem outro destino 

nem outro valor senão aquele que se resume no preço da 

prestação para cobrir a multa. Se se pagar em menor valor, 

em uma prestação menor que a do trabalho livre, importaria 

em criar uma plus valia em favor do Estado, que se 

beneficiaria com o excesso do valor percebido. Vamos 

supor a prestação de trabalho de um operário especializado, 

de um técnico ou de um artista. Seria ridículo traçar este 

trabalho de modo distinto do valor objetivo, o qual não se 

pode traçar, nem por tempo, nem por dias, nem tampouco 

por uma mesma relação, como se tem estabelecido em 

muitos códigos modernos, como também se tem feito no 

cômputo da prisão preventiva com a pena de multa. Quer 

dizer, em suma, que o trabalho livre, quando se presta para 

o pagamento de multa, deve ser pago com o preço que se 

paga o mesmo trabalho de quem não é condenado, 

descontados os encargos prisionais. 
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22. Parece que é, precisamente, a respeito das penas 

curtas de liberdade que se deveria introduzir e generalizar 

a prestação de serviço comunitário obrigatório.8 A ideia de 

utilização da mão-de-obra penal para fins de utilidade 

pública, à margem, porém, de qualquer preocupação de 

resgate pelo trabalho, já ocorria tanto no Egito, quando da 

construção das pirâmides,9 quanto em Roma, sobretudo 

com a condenação aos trabalhos em minas insalubres (ad 

metalla). É a mesma preocupação que, mais tarde, 

provocará a substituição da pena de morte pelo envio às 

galés, com o fim de garantir o funcionamento da marinha 

real, anteriormente à época do aperfeiçoamento da 

navegação à vela. O condenado é então considerado como 

uma espécie de animal sem valor, tratado sem qualquer 

consideração; e o culpado tanto será, em Roma, 

abandonado às feras do anfiteatro como usado até a morte 

na extração de produtos do solo.10 É contra essa selvageria 

que reagirá mais tarde o humanismo cristão, prefigurando 

as iniciativas ulteriores da defesa social moderna.11 Liszt,12 

assinalando também o emprego de mão-de-obra penal 

semelhante nos Estados alemães da Idade Média, 

objetivando a construção de fortaleza, ou para os serviços 

de limpeza pública, incluindo, ao mesmo tempo, como 

formas de coação, o pelourinho, o ferrete ou a flagelação. 

 
                                                 
8Art. 31 da LEP e art. 44, I, CP. 
9Thonissen, op. cit., t. I, 162-163. 
10Catilina, 27: ad metalla et munitiones viarum aut ad bestias condenmavit. 
11Sobre esta questão da utilização do trabalho penal na Antigüidade e no antigo Direito, vejam-se ainda as 

observações de Sellin, Thorsten, “Correction in Historical Perspective”, in Crime and Correction, Law 

Contemporary Problems. Durham, Car. do Norte, Duke University School of Law, 1958, vol. XXIII, no 4, 

589. 
12Von Liszt, Tratado de Direito Penal Alemão, Tradução de José Higino Duarte Pereira, T. 1, Briguiet, 

1889, 43. 
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23. Como todos os sistemas prisionais, também a 

Reforma se baseia, em muito, no trabalho dos apenados. 

Atuando como fator de disciplina, contribui para a 

reinserção do apenado pela criação de hábitos regulares de 

atividades, proporciona a formação profissional adequada e 

conserva a aptidão para o exercício de profissões 

especializadas.13 Os condenados são obrigados a trabalhar 

na medida das suas forças e aptidões.14 

 

24. A administração penitenciária deveria procurar, 

por sua parte, assegurar ocupação apropriada ao maior 

número possível, tendo em conta, no entanto, as duas 

disposições que completam a que impõe a obrigação de 

trabalhar: a) na atribuição de trabalho aos condenados 

atender-se-á, nos limites compatíveis com a administração, 

disciplina e necessidade do tratamento prisional, e nas 

preferências manifestadas na escolha de trabalho; b) 

considerar-se-á não só a capacidade física, intelectual e 

profissional, a sua conduta e o tempo que deverá demorar-

se no estabelecimento, mas ainda as possibilidades de 

colocação futura e a influência moralizadora que o trabalho 

sobre ele possa exercer. 

 

25. O trabalho do condenado, como dever social e 

condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e 

produtiva; daí a sua obrigatoriedade para os reclusos, salvo 

em relação aos presos cautelares ou provisórios, diante do 

princípio de inocência, que se ressalva em relação ao 

executado do interior das casas de custódia ou xadrezes 
                                                 
13Pierangelli, J., Das penas e sua execução no novo Código Penal, 1985, 71, passim. 
14Art. 31 da LEP. 
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distritais.15 O trabalho tem normalmente lugar, nos grandes 

estabelecimentos, em oficinas exploradas por 

administração direta ou em regime de concessão e, no 

exterior, em campos e brigadas de trabalho, tendo como 

objetivo a formação profissional. Os campos de trabalho 

são verdadeiros estabelecimentos prisionais constituídos 

temporariamente para executar determinada obra. A 

brigada é um núcleo de reclusos destacado para a execução 

de uma obra ou de um trabalho no exterior. O trabalho 

prisional é remunerado segundo o critério em que se atende 

à categoria profissional, ao rendimento e à perfeição do 

trabalho realizado, não podendo ser inferior a três por cento 

do piso salarial. O trabalho prisional não está sujeito à CLT, 

mas garantidos os benefícios previdenciários.16 

 

26. A remuneração deverá atender: a) à indenização 

dos danos causados pelo injusto, desde que determinados 

judicialmente e não reprovados por outros meios; b) à 

assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; d) ao 

ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a 

manutenção do apenado, em proporção a ser fixada e sem 

prejuízo da destinação acima referida. Para a constituição 

do pecúlio os depósitos serão feitos em caderneta de 

poupança, que será entregue quando posto em liberdade. As 

tarefas executadas como prestação de serviço à 

comunidade serão gratuitas. A jornada de trabalho, como 

já foi dito, não será inferior a seis, nem superior a oito horas, 

com descanso nos domingos e feriados. Os maiores de 60 

                                                 
15São deveres do recluso: art. 39, V, LEP – execução do trabalho, tarefas e de outras ordens recebidas. 
16Arts. 29 e 41, III, LEP. O trabalho prisional deverá ser remunerado mediante tabela prévia, não podendo 

ser inferior a três quartos do salário mínimo. 



 

14 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

anos poderão solicitar ocupação compatível às suas forças, 

e os doentes mentais e deficientes físicos, à sua capacidade. 

 

27. O ensino e o aperfeiçoamento profissional devem 

ser confiados aos mestres, que desempenham papel 

relevante na formação profissional e moral dos apenados. O 

trabalho prisional pode ser executado intra ou extramuros. 

Na hipótese do trabalho externo,17 os apenados em regime 

fechado só poderão fazê-lo em obras públicas, ou por 

entidades particulares, desde que tomadas as devidas 

cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.18 O limite 

máximo de presos, na hipótese, será de dez por cento do 

total de empregados na obra. Na hipótese, o preso não está 

obrigado ao trabalho, devendo haver a sua autorização 

expressa. 

 

28. Na escolha dos presos para o trabalho externo, a 

direção da unidade prisional deverá levar em conta a 

aptidão, a disciplina e a responsabilidade, além do 

requisito de já ter cumprido um sexto da pena aplicada, ou 

unificada, se for a hipótese. A autorização poderá ser 

revogada se houver a prática de novo injusto penal, 

cometer falta grave, ou for inapto para o trabalho 

específico. A autorização para a prestação de trabalho 
                                                 
17Trabalho Externo. Preso. Regime Fechado. A questão trata do cabimento do trabalho externo nas 

condenações por crime hediondo ou delito equiparado. A lei, às expressas, admite o trabalho externo para 

os presos em regime fechado, à falta, por óbvio, de qualquer incompatibilidade, por isso que acolhe o 

benefício, “desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”. E tal ausência de 

incompatibilidade há de persistir, sendo afirmada ainda quando se trate de condenado por crime hediondo 

ou delito equiparado, visto que a Lei no 8.072/1990, no particular do regime de pena, apenas faz obrigatório 

que a reprimenda prisional seja cumprida integralmente em regime fechado, o que, como é sabido, não 

impede o livramento condicional e, tampouco, o trabalho externo. A Turma concedeu a ordem 

parcialmente, para afastar o óbice da incompatibilidade do trabalho externo (STJ, HC 29.680-DF, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, j. 7/10/2003). 
18Art. 36 da LEP. 
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externo é da atribuição do diretor do estabelecimento 

penal, fazendo tal dispositivo restrição ao princípio da 

judicialização. O tribunal ou juiz ao ser provocado, 

observado o regime prisional, deve (direito subjetivo do 

apenado) admitir o trabalho extramuros. O juiz de 

execução e o órgão do Ministério Público específico devem 

fiscalizar a execução. 

 

29. Não se trata de trabalhos forçados, trabalho 

escravo, mas de completar os objetivos da execução. O 

encarcerado tem o direito de continuar se beneficiando com 

a remição, na hipótese de acidente de trabalho que 

inviabilize a sua prestação. Cuida-se de tratamento 

humanitário igualando o trabalhador preso com o 

trabalhador livre. A Lei de Execução Penal elenca entre os 

direitos do recluso a atribuição de trabalho e sua 

remuneração, o pecúlio e a previdência social.19 O 

trabalho externo é regulado pela aptidão e disciplina,20 

sendo uma atenuação do regime fechado. O preso faz jus 

ao auxílio-reclusão ex vi do Decreto no 83.080, de 24 de 

janeiro de 1979, que também cobre os acidentes do trabalho 

prisional remunerado. 

 

30. Cumpre lembrar que a Lei de Execução Penal criou 

a figura da remição,21 já estudada, estatuindo que o apenado 

que se encontra em regime fechado ou semiaberto poderá 

                                                 
19Art. 41, II, III e IV, LEP. 
20Art. 37 da LEP. 
21A remição, de natureza jurídica mista, constitui-se no desconto realizado no tempo da pena privativa de 

liberdade, cumprida em regime fechado ou semiaberto, podendo ser computado para a aplicação da medida 

penal do livramento condicional ou do benefício do indulto. Outrossim, pode incidir em relação às penas 

de serviços gratuitos à comunidade e à limitação de fim de semana. 
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remir, pelo trabalho (admite-se também pelo estudo), parte 

do tempo da execução da pena, fazendo-se a contagem à 

razão de um dia por três de trabalho.22 Se ocorrer acidente 

de trabalho, não perderá o benefício, bem como se praticar 

falta grave perderá o direito ao tempo remido. O grande 

problema é a falta de trabalho nos cárceres brasileiros. Não 

tem direito à remição a mera expectativa de trabalho. 

Inexiste remição ficta. É defeso declarar-se para efeitos de 

remição trabalho que não foi prestado, por deficiência da 

unidade prisional, constituindo-se em direito-dever do 

encarcerado.23 Tal prática configura os injustos de falsidade 

ideológica e prevaricação. 

 

31. O trabalho profissional poderá ser gerenciado por 

fundação ou empresa pública, tendo por objetivo a 

formação prisional do condenado. A Lei no 10.792/2003 

tornou permissivo, observada da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, os governos federal, estadual e municipal terem a 

possibilidade de celebrar convênios com a iniciativa 

privada, objetivando a implantação de oficinas de trabalhos 

relativos a setores de apoio das unidades prisionais, a fim 

de estimular a remição. 

 

32. Outra questão posta em discussão pretoriana se 

refere à admissibilidade da remição quando o trabalho 

                                                 
22O prof. René Ariel Dotti aponta as três distinções entre a remição e a detração: a) a remição admite a 

revogação do benefício dos dias já contados em caso de cometimento de falta grave; na detração, o lapso 

de tempo não pode ser considerado; b) na remição, os dias trabalhados somam-se aos dias de prisão já 

cumpridos; na detração, o tempo de prisão provisória, administrativa e de internação devem ser abatidos 

do tempo restante da pena de prisão; c) a remição é um instituto que não se harmoniza com a medida de 

segurança, ao contrário da detração (René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Forense, 2001, 

115, 609). 
23Art. 41, II, LEP. 
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prestado pelo condenado em sua unidade prisional é de 

natureza burocrática. Desassiste razão àqueles que 

sustentam que tal tipo de tarefa é desprovido de sentido 

profissionalizante ou ressocializador (v.g.: limpeza geral, 

distribuição de alimentos, escrituração de livros e 

datilografia e confecção de ofícios etc.) e ainda que tais 

trabalhos não possuem a devida comprovação rigorosa de 

controle diário. Ora, a norma não emite qualquer tipo de 

distinção em relação à natureza específica do trabalho 

prisional desenvolvido (intelectual, artesanal, agrícola, 

industrial etc.), apenas condicionado à autorização ou 

determinação da autoridade penitenciária. Tratando-se de 

trabalho lícito e que tem na hipótese o objetivo do bem 

comum, qualquer falta de específica e eventual não 

regulamentação não pode ser interpretada contra o 

condenado. Na realidade prisional brasileira, não há que se 

questionar para os efeitos da remição o “valor educativo”, 

quando destinado ao bem comum, principalmente pela 

ausência de pessoal administrativo nas unidades prisionais 

e objetivando conter gastos. Sob o ângulo especificamente 

legal da Lei no 7.210, de 11.7.1984, permite a manutenção 

e conservação do estabelecimento penal, inclusive em 

horário especial.24 Por tais razões, deverá ser admitida a 

remição, pelo cômputo dos dias efetivamente trabalhados na 

unidade prisional em serviços burocráticos junto à 

administração dos estabelecimentos destinados à sua 

manutenção.25 

                                                 
24Art. 33, parágrafo único, LEP. 
25Em tal sentido decidiu o TACRIM-SP, no Agravo 569.211-8, julgado em 11.5.1989, sendo relator o Juiz 

Haroldo Luz: “Execução penal. Remição de pena pelo trabalho. Serviços burocráticos prestados junto à 

administração do estabelecimento. Admissibilidade. Inteligência dos arts. 33, parágrafo único, e 126, 

ambos da Lei no 7.210, de 11.7.1984. Para fins de remição penal não há qualquer distinção entre a natureza e o 
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33. A questão do preso provisório foi bem posta pela 

recomendação pertinente às Regras Mínimas da ONU (no 

89), pois, gozando da presunção de inocência, não se pode 

obrigá-lo à prestação de trabalho. De outra parte, o trabalho 

se constitui em um direito subjetivo do preso provisório, 

uma vez que se encontra custodiado em uma unidade 

prisional, observado o tripé: aptidão, disciplina e 

responsabilidade. 

34. O trabalho do preso provisório deverá ser um 

trabalho interno e, como já nos manifestamos, conta, em 

caso de condenação, para remir parte da pena privativa da 

liberdade imposta. Ao lado poderíamos adicionar o trabalho 

dos anciões, doentes e deficientes físicos, em que, segundo 

as Regras Mínimas da ONU, deve-se levar em conta a 

aptidão física e mental de acordo com a orientação médica. 

Trata-se de conceito de fundo humanitário em relação à 

terceira idade (60 anos). Observadas as cautelas de estilo, é 

um direito o idoso não ficar abandonado. O trabalho deverá 

ser gerenciado. 

 

35. Assim, em uma coletividade de reclusos, o trabalho 

é indispensável sob os aspectos moral, intelectual e físico, 

além dos motivos de ordem disciplinar e econômica. O 

trabalho deve ser digno e educativo, pois superada a época 

do tread-mill e do tread-weele da lei inglesa das prisões em 

1779. Deve tornar a execução da pena menos aflitiva e 

romper o ócio tormentoso e contínuo. Para que atinja os 

                                                 
exercício do trabalho realizado pelo sentenciado, desde que lícito. Nada impede, portanto, sejam remidos 

os dias correspondentes à prestação de tarefas burocráticas designadas pela administração do 

estabelecimento e destinadas à manutenção, porque legalmente autorizadas.” 
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fins colimados deve ser remunerado, constituindo-se um 

fundo de trabalho correspondente aos interesses gerais. 

Quanto maior o número de reclusos trabalhando, tanto 

maior será o número de agentes penitenciários em 

atividade rotineira motivando a vida no interior da 

microssociedade prisional. A nosso aviso, a finalidade 

principal do labor prisional consiste em criar uma 

qualificação e uma atitude laborativa, patamares da força 

ética e educativa, que envolvem a assistência, objetivando 

a futura e harmônica reinserção na macrossociedade. O 

trabalho prisional tem dois grandes braços: industrial e 

agrícola. Em nosso país a maior parte dos reclusos não 

constitui mão-de-obra qualificada, são de baixa 

escolaridade, desinteressados em atividades laborativas, 

razão pela qual prestam serviços domésticos na 

manutenção das unidades. Poucos se dedicam a uma 

atividade intelectual ou artística. As transferências, as 

evasões e as liberações, por óbvio prejudicam a 

programação do labor prisional. 

 

 
 


