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TRABALHO PRISIONAL   

  
Gerenciamento: Departamento de Tratamento Penal 
 
 

Tem por finalidade a criação de espaços para desenvolvimento de atividades 

laborais e de aprendizagem profissional, objetivando a inclusão social do sujeito em 

cumprimento de pena através do trabalho. Integrado à educação e cultura, fomenta ações 

de cidadania, responsabilidade social e geração de renda, possibilitando a remição da 

pena. Além das modalidades de liga interna, carteira assinada e carta de emprego, o 

convênio é a ferramenta que promove a parceria entre a SUSEPE e as entidades 

públicas e empresas privadas. 

 

CONVÊNIO  

É o instrumento que possibilita oportunizar trabalho remunerado aos apenados. Nada 

mais é do que um gerenciamento do Estado/Susepe entre o empregador e o prestador de 

serviço, que neste caso, é o próprio apenado. O trabalho dos presos é regido pela Lei nº 

7.210/84, denominada Lei de Execuções Penais, nos artigos 28 ao 37 e seus respectivos 

incisos. As regras do Convênio devem obedecer a Lei de Licitações nº 8.666/1993 e a 

Instrução Normativa “IN CAGE 01/2006”. 

Fica a cargo do convenente o fornecimento do material permanente para o exercício da 

atividade, equipamentos de segurança e/ou local de trabalho. 

 

Benefícios: 

 

AO APENADO: Remição de Pena; Profissionalização; Aumento da Autoestima; 

Contribuição ao Orçamento Familiar. 

 

AO MUNICIPIO/ESTADO: Isenção de todos os Encargos Sociais devidos aos demais 

empregados; Custos Menores de Produção; Oportunidade de Exercer a Responsabilidade 

Social; Contribuir para a Redução da Reincidência Criminal enquanto Agente de Inserção 

Social, colaboração com a segurança pública. 

 



AO EMPRESÁRIO: Isenção de todos os Encargos Sociais devidos aos demais 

empregados; Custos Menores de Produção; Oportunidade de Exercer a Responsabilidade 

Social; Contribuir para a Redução da Reincidência Criminal enquanto Agente de Inserção 

Social, colaboração com a segurança pública. 

 

Remuneração 

 

O apenado deverá receber ao menos 75% do salário mínimo, nos termos do art. 29 da Lei 

de Execuções Penais se trabalhada a carga horária integral prevista no convênio. O 

“quantum” apurado na folha de pagamento deverá ser acrescido de 10% (dez por cento) 

sobre o valor bruto, destinado ao Fundo Penitenciário. 

 

Jornada de Trabalho  

 

A jornada de trabalho será de 06 (seis) a 08 (oito) horas diárias, respeitado o limite de, no 

máximo, 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nos termos do art. 33 da Lei de 

Execuções Penais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
Porto Alegre, Agosto de 2016. 

 
 

 


