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RESUMO

A presente pesquisa busca discutir a conveniência do tratamento jurídico dado ao trabalho do preso, durante a execução penal. O principal ponto 
a ser estudado e demonstrado é a questão de tal trabalho não estar sujeito às disposições da CLT e também não ter, dentre suas características, a 
liberdade contratual. Assim, o objeto de investigação é o questionamento da eficácia do trabalho, nestas condições, para a ressocialização do 
condenado. Objetivos: O trabalho propõe-se a discutir a função de ressocialização do Direito Penal na sociedade brasileira contemporânea; 
discutir e questionar as funções do trabalho penitenciário nesse mesmo contexto; analisar criticamente os pontos favoráveis e contrários ao 
trabalho nos presídios; questionar a conveniência da opção legislativa brasileira a respeito do tema. Metodologia: Preambularmente, foi feito um 
estudo teórico, por meio de revisão bibliográfica, sobre as finalidades da pena privativa de liberdade, com especial ênfase na teoria da prevenção 
especial, discutindo a questão da ressocialização do condenado. Na sequência, foi investigado o processo de regulamentação do trabalho do 
preso no Brasil, trazendo também exemplos do direito comparado, para, ao final, questionar a adequação de tal regulamentação às ideias de 
ressocialização. Nesta etapa, será sendo utilizada como metodologia o direito comparado, buscando cotejar elementos do direito penal de 
diferentes jurisdições, o que será feito por meio de levantamento bibliográfico. Resultados: Supõe-se que a utilização da mão de obra prisional 
não configura trabalho forçado. Entretanto, os trabalhadores prisionais devem ser contratados pelas empresas somente de forma voluntária, e 
seus salários, benefícios, segurança e saúde devem ser equiparadas às condições de trabalhadores livres. A pesquisa está mostrando que o 
preconceito contra as pessoas que não estão exercendo atividades laborais acabou sendo transportado para a área penal, indicando 
erroneamente, que o condenado só conseguiria se ressocializar, eticamente e politicamente, com o trabalho, ainda que forçado.  Conclusão: 
Esses entendimentos são altamente questionáveis, a intenção do presente estudo apontou para a necessidade de discutir a conveniência do 
tratamento legal dado ao trabalho do preso e propor eventuais mudanças legislativas no tocante a esse assunto.
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