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Os valores sociais do trabalho possuem uma dimensão tão central na ordem constitu-
cional brasileira que estão previstos já no artigo 1º como um dos aspectos fundantes e 
fundamentais do Estado Democrático de Direito que se constituía em 1988. No caso das 
pessoas privadas de liberdade, o direito de trabalhar é considerado uma obrigação do 
Estado, que deve assegurar o acesso a oportunidades laborais que contribuam com a 
sua ressocialização, “na medida de suas aptidões e capacidade”, conforme previsto na 
Lei de Execução Penal. 

Contudo, o sistema prisional brasileiro está ainda distante de “proporcionar condições 
para a harmônica integração social do condenado e do internado”, tendo em vista o con-
texto de violações históricas e estruturais de direitos, reconhecido pelo Supremo Tribunal 
Federal como um “estado de coisas inconstitucional”1. 

A relação entre o surgimento da pena de prisão e o trabalho é analisada historicamen-
te há muito pelos criminólogos. Foucault associava fábricas e prisões como parte de 
um modelo de controle disciplinar estatal próprio da sociedade capitalista que se es-
truturava a partir da Revolução Industrial. A própria métrica da sanção penal em tempo 
de vida possui grande correlação histórica com a visão socioeconômica do trabalho 
sob o regime capitalista2. 

Por muito tempo, quiçá ainda hoje, a prisão e o Direito Penal desempenham esse papel 
de alojar os excluídos da dinâmica social e econômica. Os dados que demonstram o 
expressivo encarceramento de pessoas por crimes patrimoniais ou praticados sem vio-
lência ou grave ameaça à pessoa corroboram essa noção3. 

1  ADPF 347 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, processo eletrônico DJe-031  DIVULG 18-02-2016  
PUBLIC 19-02-2016.
2  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  história da violência nas prisões. Petrópolis, Vozes, 1987 (p. 208).
3  MONTEIRO, Felipe Mattos e CARDOSO, Gabriela Ribeiro. A seletividade do sistema prisional brasileiro e o perfil da população 
carcerária: Um debate oportuno. Civitas - Revista de Ciências Sociais [online]. 2013, v. 13, n. 1 [Acessado 12 Junho 2022] , pp. 93-117. 
Disponível em: <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2013.1.12592>. Epub 01  Jul  2020. ISSN 1984-7289. https://doi.org/10.15448/1984-
7289.2013.1.12592. Acesso em 12.06.2022
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É preciso compreender de onde partimos para buscar a superação civilizatória desses 
modelos de exclusão.4 

Nesse sentido, o acesso às atividades de reintegração social como trabalho e educação 
não pode ser transformado em privilégio dentro do sistema prisional, requerendo, em 
verdade, mecanismos de ampliação e de melhoria de gestão: para a expansão do públi-

co alcançado; a aplicação de critérios de seleção que garantam a isonomia 
e protejam contra a seletividade e discriminação resultantes de marcado-
res de gênero e raça; a garantia de remuneração justa, de espaços salu-
bres e de condições dignas para todos os trabalhadores que exercem suas 
funções laborais nesses locais - incluídos os servidores da administração 
penitenciária -; e, por fim, a alocação da mão de obra em contratos de 
trabalho digno, com o efetivo reconhecimento do tempo de serviços pres-
tados para a remição das penas. 

Aqui, vale enfatizar a necessidade de interpretação da Lei de Execução 
Penal à luz do paradigma constitucional pós-1988, que não admite penas 
de trabalhos forçados, cruéis ou degradantes e assegura direitos aos tra-

balhadores, como a proteção do salário, jornada de trabalho, proibição de qualquer dis-
criminação e garantias contra trabalhos insalubres ou perigosos, entre outros que “visem 
à melhoria de sua condição social”.

Além disso, é preciso atenção por parte do Estado para assegurar uma finalidade ética 
e educacional ao trabalho das pessoas privadas de liberdade5, que não podem ser ex-
ploradas economicamente, convertendo-se em mais um contingente de trabalhadores 
precarizados, sendo necessário coibir veementemente qualquer mínima possibilidade 
de aumento do fenômeno do encarceramento para ampliação dessa disponibilidade de 
mão-de-obra. Ressalta-se que tal aspecto adquire ainda maior relevância dentro de um 
contexto de privatização do sistema prisional e apropriação privada de lucros, como já 
vem sendo estudado em outros países, a exemplo dos Estados Unidos.6

A primazia do caráter punitivo que ainda prevalece no sistema prisional brasileiro se 
evidencia em números: quando, em 2016, o STF determinou o descontingenciamento 
dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, “a União disponibilizou cotas 
individuais idênticas de R$44.784.444,44 para cada ente, sendo R$ 31.944.444,14 desti-
nados à criação de vagas prisionais e R$ 12.840.000,00 dirigidos ao aparelhamento e à 
modernização de estabelecimentos” (FERREIRA, 2021, p. 308). 

4  ZACKSESKI, Cristina. Trabajo en las prisiones: la experiencia brasileña. Iter Criminis, v. 14, p. 14-27, 2007.
5  BARATTA, Alessandro. Ressocialização ou controle social: por um conceito crítico de reintegração social do condenado. Trad. Dispo-
nível em: https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13248-13249-1-PB.pdf Acesso em 12.06.2022.
6  GILMORE, Kim. Slavery and Prison – Understanding the Connections. Disponível em: http://www.historyisaweapon.com/defcon1/
gilmoreprisonslavery.html . Acesso em: 12.06.2022.
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Os investimentos nas chamadas políticas de “reintegração social” foram irrisórios: en-
quanto o estado do Pará previu um montante de R$ 500.000,00 para este fim, o Tocan-
tins estabeleceu valores de R$ 400 mil para medidas de formação, aperfeiçoamento e 
especialização dos servidores penais; R$ 500 mil para políticas de alternativas penais; e 
R$ 800 mil para políticas de assistência a pessoas presas e egressas visando a reinser-
ção à vida em liberdade (MNPCT, 2017, p. 44).

É verdade que há de se reconhecer os esforços para alteração desse quadro, como 
aqueles que levaram à aprovação das Diretrizes Nacionais para Oferta de Educação em 
Prisões (2010), à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas 
de Liberdade no Sistema Prisional (2014) e à Política Nacional de Trabalho no âmbito 
do Sistema Prisional (2018), instrumentos normativos que permitem formular, planejar e 
implementar ações coordenadas para efetiva institucionalização de políticas públicas em 
prisões. 

Porém, ainda hoje a escassez de vagas, as restrições impostas por regras informais de 
convívio e os processos de seleção contribuem para ínfimas médias históricas de inser-
ção de pessoas privadas de liberdade em atividades de trabalho e edu-
cação, que permanecem, ano após ano, em torno de 15% da população 
prisional brasileira. 

Imbuído do desafio de enfrentar tal estado de coisas inconstitucional, o 
Conselho Nacional de Justiça vem realizando, desde 2019, o Programa Fa-
zendo Justiça, um conjunto de 28 ações voltadas à superação de desafios 
estruturais e históricos da privação de liberdade no Brasil. Coordenado 
pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerá-
rio e Sistema de Medidas Socioeducativas – DMF, a iniciativa conta com 
parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
e apoio do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, atuando no ciclo completo 
das políticas prisional e socioeducativa, com vistas a racionalizar a porta de entrada, 
aprimorar a execução das medidas e a produção de informações e, ainda, qualificar a 
porta de saída, fomentando serviços de apoio a pessoas egressas. 

No bojo dessas ações, o Fazendo Justiça investe no aprimoramento e fortalecimento 
da PNAT, atuando, em parceria com o Ministério Público do Trabalho - MPT, para implan-
tar uma sistemática nacional de fiscalização e regularização das cotas legais de inser-
ção sociolaboral, o que deve permitir, em breve, um salto qualitativo e quantitativo do 
contingente de pessoas presas e egressas em vagas de trabalho. As ações envolvem a 
formalização de parcerias nos estados e Distrito Federal para: i) identificar os contratos 
públicos abarcados pela PNAT e eventuais legislações estaduais ou municipais; ii) identi-
ficar as cotas de cada contrato e a situação de descumprimento; iii) sensibilizar empresas 
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contratantes para cumprimento das cotas; iv) estabelecer negociações extra-judiciais; v) 
instituir procedimentos judiciais para casos de recusas de cumprimento das cotas legais.

Esta iniciativa de sensibilização e fiscalização busca enfrentar um dos vértices que geram 
o baixo alcance da PNAT, exatamente a ausência de órgãos de controle de sua execu-

ção. A ela se somam outras ações em curso: a produção de cartilhas de 
orientação para garantia dos direitos das pessoas presas e para inserção 
sociolaboral e, principalmente, a disseminação dos Escritórios Sociais, 
equipamentos públicos especializados na atenção às pessoas egressas 
do sistema prisional.

Concebido originalmente como ação do Programa Cidadania nos Presí-
dios, em 2016, com o fim de resgatar, reforçar e fortalecer as virtudes e 
iniciativas da política judiciária consubstanciada no Programa “Começar 
de Novo”, o Escritório Social encontra-se regulamentado pela Resolução 
CNJ nº 307/2019, que instituiu a Política Nacional de Atenção às Pessoas 
Egressas do Sistema Prisional no âmbito do Poder Judiciário, definindo 

suas metodologias e estrutura de gestão, as quais encontram-se publicadas em três 
Cadernos de Gestão disponíveis no site do CNJ. Atualmente, quase 40 Escritórios So-
ciais encontram-se pactuados com 22 unidades federativas, consolidando uma rede 
nacional de serviços especializados capaz de, dentre outras ações, realizar a gestão 
de vagas, a preparação para o trabalho e o acompanhamento das pessoas egressas 
que vierem a ocupar as cotas legais. Os Escritórios Sociais, nesse sentido, comple-
mentam a ação realizada em parceria com o MPT, permitindo incidir na efetivação do 
direito ao trabalho. 

Além disso, o CNJ vem investindo na formulação de um Plano Nacional de Geração de 
Trabalho e Renda para pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, 
com o qual se pretende lançar, em breve, um conjunto de medidas para incrementar a 
geração de postos de trabalho e a qualificação das vagas oferecidas, buscando enfrentar 
outro dado de realidade, a saber, a baixa remuneração percebida pelo ainda baixo con-
tingente de pessoas presas que se encontram em atividades sociolaboral. 

Outra medida adotada foi a aprovação de Orientação Técnica Conjunta com o MPT, em 19 
de julho de 2021, para efetivação das cotas legais de contratação de pessoas presas ou 
egressas do sistema prisional em serviços contratados por órgãos e entidades da admi-
nistração pública direta, autárquica e fundacional e pelo Poder Judiciário7.

7  ORIENTAÇÃO N. 1 CNJ E MPT DE 19 DE JULHO DE 2021. para Efetivação das Cotas Legais de Contratação de Pessoas Presas ou 
Egressas do Sistema Prisional em Serviços Contratados por Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacio-
nal e pelo Poder Judiciário. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/orientacao-tecnica-cnj-mpt-01-2021-traba-
lhosistemaprisional.pdf . Acesso em 12.06.2022.
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Sabemos que os desafios históricos do encarceramento no Brasil não serão superados 
sem que se enfrentem as bases sobre as quais se erigiu o sistema punitivo no país. Por 
esta razão o Conselho Nacional de Justiça quer não apenas fortalecer as políticas de 
acesso aos direitos, mas também promover alternativas ao encarceramento, enfrentan-
do, por meio de ações transversais a todas suas iniciativas, os marcadores de raça e 
gênero que caracterizam a privação de liberdade. São desafios de enorme complexidade 
e abrangência, para os quais se tornam necessárias parcerias de igual grandiosidade, 
razão pela qual o Programa Fazendo Justiça se faz, sobretudo, como uma grande ação 
colaborativa que envolve o Poder Judiciário, diversas instâncias do Executivo e, com 
igual importância, a sociedade civil. 
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