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NOTÍCIAS 

 
 

O trabalho prisional e a oportunidade dada pela alteração da 
Lei de Licitações. Compromisso social empresarial 

 
 
 
O trabalho é um dos eixos de sustentabilidade da execução 

penal. A prisão e o trabalho constituíam o binômio dos meios 
idôneos para alcançar a “expiação” do apenado, segundo o 
postulado do sistema penitenciário howardiano (“Make men 
diligente and you will make them”). 

O trabalho prisional deve ser desenvolvido objetivando a 
capacitação do interno e não a exploração para o fim de um 
benefício. Para a inserção para a futura adaptação social, torna-se 
necessária que a qualificação do apenado seja procedida, quando 
possível, com o envolvimento da família e seus dependentes. 
Assim, deve servir a formação profissional tendo em consideração 
as necessidades próprias e de sua família. Registre-se a necessária 
aproximação do trabalho prisional, em sua organização sobre bases 
econômicas, técnico-produtivas e jurídicas com o trabalho na 
macrossociedade. O administrador penitenciário deve utilizar parte 
da remuneração percebida pelos apenados na formação de um 
fundo rotativo, a fim de proporcionar a melhoria e a manutenção do 
estabelecimento penitenciário em condições de garantir a dignidade 
da pessoa privada de liberdade.  São óbices, a impossibilidade de 
escolha do tipo de trabalho do interesse do condenado, o 
estritamente doméstico, manual, repetitivo sem técnica e 
criatividade, cego para a realidade do mundo livre. 

O trabalho prisional poderá ser interno ou externo, o primeiro é 
obrigatório, na medida das aptidões e da capacidade do apenado, o 
segundo, é facultativo, dependendo do seu consentimento 
expresso, no regime fechado e, somente em obras públicas com 
escolta evitando-se a fuga e em favor da disciplina. O preso 
provisório não está obrigado ao trabalho e só poderá ser executado 
intramuros. A prestação de trabalho externo pela direção do 
estabelecimento penal (deveria ser por autorização judicial) não 
mais exige o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena quando do 
ingresso direto no regime semiaberto. O Supremo Tribunal Federal, 
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diante do princípio da razoabilidade e da realidade fática, não mais 
exige tal limitação. 

O art. 40, § 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de 
Licitações), foi acrescido pela Lei nº 13.500, de 26 de outubro de 
2017, que estatui: “A Administração Pública poderá, nos editais de 
licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que 
um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo o egresso 
do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do 
reeducando, na forma estabelecida em regulamento”. 

Trata-se de eficiente instrumento de política penitenciária, pois 
se busca que as empresas tenham um compromisso social, abrindo 
vagas para a mão de obra do egresso do sistema penitenciário, 
procurando qualificá-la e inseri-lo no mercado de trabalho. Não se 
pode esquecer o mandamento constitucional do art. 144 que diz “A 
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]”. Aduza-se que o 
objeto e aplicação da Lei de Execução Penal têm por escopo 
“efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar punições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado”. Em médio prazo, precisa-se humanizar 
a gestão penitenciária para exterminar o “inferno de Dante”, dando 
condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade que 
possa oportunizar a futura inserção da pessoa humana privada de 
liberdade. 


