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RESUMO  

O presente artigo faz uma análise sobre o papel fundamental do gestor público 

nos estabelecimentos prisionais, mais especificamente no objetivo de 

ressocializar os apenados. Para isso, relatou-se um pouco da história do 

sistema prisional, principalmente no Brasil, por meio da Constituição Federal 

de 1988 e da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Ainda, será 

apresentado os entendimentos doutrinários sobre como o gestor prisional tem 

influência em gerir a ressocialização dos apenados, cabendo gerir os recursos 

das parcerias públicos e privados, bem como coordenar os profissionais e 

servidores que atuam em conjunto com ele para este fim. Outrossim, será 

exposto brevemente que este tipo de sistema garante ao apenado o 

cumprimento da pena, respeitando-se os seus direitos e cobrando-se os seus 

deveres. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the fundamental role of the public manager in prisons, 

more specifically with the aim of re-socializing inmates. For this, a bit of the 

history of the prison system was reported, mainly in Brazil, through the 

Federal Constitution of 1988 and Law nº 7.210/84 (Criminal Execution Law). 

Still, the doctrinal understandings will be presented on how the prison 

manager has influence in managing the resocialization of the convicts, being 

responsible for managing the resources of public and private partnerships, as 

well as coordinating the professionals and servants who work together with 

him for this purpose. Furthermore, it will be briefly exposed that this type of 

system guarantees the execution of the sentence, respecting their rights and 

demanding their duties. 
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1 INTRODUÇÃO  

A ressocialização do apenado inserido nos estabelecimentos prisionais 

está condicionada a várias garantias e deveres descritos na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei de Execução Penal de 1984 (Lei nº 7.210/84). 

Nesse sentido, a Lei 7.210/84, em seu artigo 1º, aduz que “[...] a 

execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado.” (BRASIL, 1984). 

Dessas condições de integração do apenado ao retorno do convívio com 

a sociedade, deve-se saber que há banimentos a certos tipos de penas, como 

por exemplo podemos citar o exposto na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL), em seu artigo 5º, vejamos: 

XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos 

do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

 

Portanto, considera-se que a efetivação da harmônica integração social 

do condenado na sociedade necessita muito do papel do gestor prisional, o 

qual gerencia todo o estabelecimento prisional, tanto no que diz respeito as 

suas rotinas, quanto aos diferentes tipos de profissionais e servidores que 

atuam em prol desse objetivo. 

Nessa perspectiva, a efetivação da Lei de Execução Penal garante 

direitos e deveres aos apenados, bem como traça o perfil do gestor no sistema 

prisional e demais profissionais. 

Assim, o presente trabalho tem como ponto principal apresentar como 

o gestor prisional contribui para a ressocialização dos apenados. Utiliza-se 

como base da pesquisa a doutrina referendada sobre o tema, a qual servirá 

para reflexão acerca da eficiência do gestor público em garantir políticas 



públicas e privadas para o sistema prisional. Discute brevemente os 

requisitos necessários para que se configure esse instituto, bem como expõe 

os aspectos gerais e específicos sobre o tema. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

Os Estados Unidos foram os precursores ao implementarem o sistema 

penitenciário com base na religião e em sistemas de outros países da Europa. 

Nesses sistemas, a pena mais severa é a de morte, que, no entanto, não tem 

previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, salvo em guerra declarada. 

Desse modo, o papel social da pena privativa de liberdade auxilia para que o 

apenado possa ser reintegrado na sociedade, no qual ele passa por uma 

evolução de conduta, tornando-se uma pessoa melhor. 

Nesse sentido, a aplicabilidade da pena privativa de liberdade aos 

apenados, através da vigilância constante, ou seja, dia-a-dia, tornar-se-ia um 

formato de justiça com maior eficácia na prática. 

Portanto, Foucalt (1975, p. 142) afirma que: 

[...] a prisão é uma peça essencial no conjunto das 

punições, marcando um momento importante na história 

da justiça penal. Fundamentadas nas sociedades 

industriais, pelo seu caráter econômico, as prisões 
aparecem como uma reparação. Retirando tempo do 

condenado, a prisão parece traduzir concretamente a ideia 

de que o criminoso lesou, não somente a vítima, mas a 

sociedade inteira. Esse caráter econômico moral de uma 

penalidade contabiliza os castigos em dias, em meses, em 

anos, e estabelecidas equivalências quantitativas entre 

delitos e duração das penas. 

 

Entretanto, apesar da punição, o sistema prisional, do mesmo modo, 

se caracteriza com a função de modificar o interno. Silva (2001, p.67) aduz 

que se espera que a punição. 

[...] regenere a pessoa para a vida útil e produtiva, 

delegando estar na atribuição à sociedade civil 
organizada. Como se vê, o espírito da lei é sempre no 



sentido de apostar na recuperação da pessoa, mas o 

grande desafio consiste em criar condições efetivas para 

que isso ocorra. 

 

Pois bem, o artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL) aduz que “[...] é assegurado aos presos o respeito à integridade física 

e moral;”.  

Assim, no Brasil, o sistema prisional é baseado na Lei de Execução 

Penal (LEP) – Lei 7.210/84. Rosário (2010) aduz que: 

a descrição mais detalhada sobre as normas prisionais 

brasileiras ou pelo menos suas aspirações para o sistema 
penal, pode ser encontrada na Lei de Execução Penal 

(LEP), Lei 7.210/84. Adotada em 1984, a LEP é uma obra 

extremamente moderna de legislação que reconhece um 

respeito saudável aos direitos humanos dos presos e 

contém várias provisões, ordenando tratamento 
individualizado, protegendo os direitos substantivos e 

processuais dos presos e garantindo assistência médica, 

jurídica, educacional, social, religiosa e material. Vista 

como um todo, o foco dessa lei não é punição, mas, ao 

invés disso, a “ressocialização das pessoas condenadas”. 

Além de sua preocupação com a humanização do sistema 
prisional, também orienta juízes a fazerem uso de penas 

alternativas como fianças, serviços comunitários e 

suspensão condicional (ROSÁRIO, 2010, p. 10). 

 

Contudo, mesmo que a LEP tenha trazido inovações humanitárias no 

que diz respeito aos direitos humanos dos apenados, há necessidade de 

melhorias na estrutura física dos estabelecimentos prisionais, visto que a 

grande maioria dos presídios foram construídos no século XIX. Além disso, 

deve-se buscar melhorar a assistência social, jurídica e educacional aos 

apenados. 

Pois bem, a LEP (BRASIL, 1984), em seus artigos 10 e 11, confirma o 

exposto acima, vejamos: 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do 

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno 

à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Art. 

11. A assistência será: 

I - material; II - à saúde; III -jurídica; 

IV - educacional; V - social; 



VI – religiosa. 

 

Nesse contexto é que entra o papel do gestor do Presídio, o qual deve 

assegurar que o ordenamento da LEP seja colocado em prática, na busca de 

mudanças no sistema prisional. 

Robbins & Coulter (1998, p.3) validam essa tese, pois aduzem que: 

[...] o gestor deve cuidar do processo de fazer com que as 

atividades sejam realizadas eficientemente e eficazmente 

com e através de outras pessoas. O processo representa 
as funções ou atividades primárias realizadas[...]. Estas 

funções são tipicamente denominadas planejamento, 

organização, liderança e controle. 

  

Portanto, o gestor prisional deve gerenciar o que é público, sendo que 

uma das características é seguir as leis vigentes e a ética profissional do cargo, 

pois esse exerce suas atividades regido pelas leis que normalizam a ética do 

serviço público e a administração pública. 

Neste cerne, os apenados têm direito ao atendimento de diversos 

profissionais, representando a intenção do Estado em ressocializar o apenado. 

Mas as ações do gestor devem acontecer de maneira integrada com outros 

profissionais de diferentes áreas, como social, psicológico, jurídico, bem como 

os policiais penais que desenvolvem a função diária de tentar ressocializar os 

apenados, num cenário disciplinar, bem como intermediar na pacificação de 

conflitos. 

Evidencia-se que o preenchimento de uma função pública exige que 

uma pessoa se comprometa em realizar um trabalho de caráter social e de 

qualidade. Contudo, trata-se de uma tarefa difícil, pois a realidade nos 

demonstra que a reinserção dos apenados na sociedade, de certa forma 

reabilitados, não atende a totalidade dos apenados. Porém, exige-se o 

oferecimento de uma ressocialização aos apenados, com base nas garantias e 

direitos fundamentais contidos na Constituição Federal do Brasil. 

Assim, é necessário que o gestor se responsabilize em unir todas as 

áreas de profissionais que atuam no sistema prisional. É o que preceitua a 



Lei nº 7.210/84, a qual busca uma gestão de resultados através do gestor 

prisional, o qual tenta integrar os servidores públicos e gestores, buscando 

cumprir as leis, normas e direitos fundamentais que formam o sistema 

prisional. 

Nesse sentido, é importante que o administrador do estabelecimento 

prisional procure o crescimento dos métodos aplicados no sistema prisional, 

com maior abrangência, pois desta maneira se manterá informado de todos 

os procedimentos que digam respeito a sua gestão, tendo em conta que podem 

responder na esfera civil, administrativa e penal, pelos seus atos praticados. 

Outrossim, o gestor prisional deve respeitar o interesse público e o 

cumprimento das leis vigentes quanto a sua gestão no estabelecimento 

prisional. Pois, “[...] o desrespeito ao interesse público constitui abuso de 

poder sob a forma de desvio de finalidade. Não se pode esquecer também que 

conduta desse tipo ofende os princípios da impessoalidade e da moralidade 

administrativa [...]”. (CARVALHO FILHO, 2016, p. 190). 

No entanto, a realidade é que as penitenciárias não oferecem condições 

para que o gestor possa praticar um trabalho eficaz, cabendo ao gestor buscar 

parcerias públicas e privadas para garantir certa eficácia. 

Vejamos que a Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984) aduz sobre isso: 

Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, 

ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá 

por objetivo a formação profissional do condenado. 

§ 1o. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora 

promover e supervisionar a produção, com critérios e 
métodos empresariais, encarregar-se de sua 

comercialização, bem como suportar despesas, inclusive 

pagamento de remuneração adequada. 

§ 2o Os governos federal, estadual e municipal poderão 

celebrar convênio com a iniciativa privada, para 
implantação de oficinas de trabalho referentes a setores 

de apoio dos presídios. (GRIFO NOSSO). 

 

Essas parcerias são realizadas no sentido de empresas privadas se 

instalarem dentro dos presídios, oferecendo trabalho prisional remunerado 

aos apenados, além da remição da pena. Como exemplo de trabalhos que as 



empresas privadas oferecem no sistema prisional, podemos citar empresas de 

costura, marcenarias, confecção de blocos de concreto, entre outras. 

O trabalho prisional possui finalidade educativa e produtiva, além de 

contribuir para a diminuição da quantidade de presos, uma vez que três dias 

de trabalho equivalem a um dia a menos de pena. 

Contudo, ainda há um certo preconceito do setor privado em oferecer 

seus equipamentos e recursos para que os apenados possam laborar de forma 

remunerada em favor de suas empresas, mas através dos gestores prisionais, 

pode-se efetivar cada vez mais essa forma de trabalho no sistema prisional. 

Outrossim, o gestor prisional pode relatar as empresas privadas que 

entre os benefícios de oferecerem trabalho prisional está o fato do trabalho do 

apenado não estar sujeito ao regime celetista da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT. Assim, a empresa não precisa pagar encargos trabalhistas 

aos apenados, como décimo terceiro salário, férias e Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS, bem como a remuneração mínima paga a eles 

equivale a 3/4 do salário mínimo vigente, podendo ser pago um valor maior, 

de acordo com o empregador. 

Desse modo, o trabalho dos apenados está exposto na LEP (BRASIL, 

1984), a qual determina que o preso condenado à pena privativa de liberdade 

está obrigado ao trabalho, na medida de sua aptidão e capacidade. Já o preso 

provisório não é obrigado a trabalhar. Assim, o gestor prisional é quem 

autoriza a atividade laboral de empresas privadas para os apenados, 

dependendo também de autorização judicial. 

Portanto, um dos métodos a ser adotado pelo gestor prisional é esta 

parceria público e privada, bem como, é claro, de conciliar os servidores e 

profissionais que atuam nos estabelecimentos prisionais, de forma a tornar 

os resultados eficazes e benéficos.  

 

 

 



3 CONCLUSÃO 

Com base no exposto no presente trabalho, conclui-se que a função 

exercida pelos sujeitos da segurança pública, principalmente os gestores 

prisionais, está a todo momento sendo reexaminada, ou seja, seu trabalho 

tem como objetivo conceder um serviço público competente e qualificado, 

através de parcerias público e privadas, para contribuir na ressocialização 

dos internos. 

Ainda, através de sua equipe de profissionais, o gestor prisional deve 

atentar aos objetivos propostos em cada área de atuação, buscando se 

relacionar em todas essas áreas por meio da mediação, diálogo, e em conjunto 

com essa equipe, efetivar novamente a inclusão dos apenados ao convívio na 

sociedade. 

Outrossim, averiguou-se que a aplicação de parcerias público e 

privadas gera benefícios para a população, pois como mencionamos, nessas 

parcerias as empresas privadas se instalam nos estabelecimentos prisionais, 

oferecendo trabalho prisional remunerado aos apenados, além da remição da 

pena. 

Contudo, ainda há um certo preconceito do setor privado em oferecer 

sua estrutura para que os internos possam trabalhar de forma remunerada 

em favor de suas empresas. Mas através dos gestores prisionais, pode-se 

efetivar cada vez mais essa forma de trabalho no sistema prisional, pois eles 

que autorizam e incentivam essas empresas a se instalarem dentro dos 

estabelecimentos prisionais, as quais tem certos benefícios, como por 

exemplo, o trabalho não ser regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Desse modo, a função do gestor prisional é importantíssima para o 

cotidiano das atividades realizadas nos estabelecimentos prisionais, pois esse 

sempre buscará efetivar políticas de ressocialização, tanto por meio de 

parcerias públicas como privadas. 
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