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Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO DO PRESO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FORMA DE REMIÇÃO DA PENA.
POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO, NÃO SEM DISSENSO, PELA
JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI N.
9.608, DE 1998. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO FORMAL DO
REEDUCANDO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO SERVIÇO.
1. Por força do art. 3º da LEP e do art. 38 do CP, assegura-se ao preso
todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade e pela sentença
penal condenatória. Assim, não podem ser sonegados ao preso direitos
que são assegurados aos que não estejam sofrendo restrição decorrente
da Lei Penal, sobretudo quando esses direitos são de envergadura
constitucional e contribuem para sua ressocialização.
2. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça corroborou o entendimento
de que os serviços prestados pelo preso em forma de trabalho voluntário
no estabelecimento prisional não devem ser remunerados. Ainda assim,
subsistem opiniões em sentido contrário.
3. Afigura-se juridicamente possível o enquadramento das tarefas a serem
prestadas pelos reeducandos como serviço voluntário, nos termos da Lei nº
9.608, de 1998, objetivando a remição da sua pena, sem direito a
contraprestação pecuniária ou a remuneração, desde que sejam
observadas as condicionantes previstas nesse diploma e que o
reeducando interessado seja cientificado e concorde com elas, firmando
termo nesse sentido.

Refere�ncias normativas: Lei de Execução Penal. Código Penal. Lei nº 9.608, de 1998.

 

RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta formulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, por meio do OFÍCIO PRESIDÊNCIA Nº 759/GAPRE / 2020 - PRES. CHEFIA GAB
(20239492), indagando “se, celebrado convênio com a APAC para que reeducandos que lá
cumprem pena executem, nas dependências da própria unidade, atividades ligadas à
virtualização de processos físicos que tramitam no TJMG, além da remição da pena, deverão
ser remunerados?”.
2. Para tanto, esclarece o consulente:
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“A alta direção deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da
Portaria Conjunta nº 1.024/PR/2020, de 13 de julho de 2020, instituiu o
“Programa Justiça Eficiente – PROJEF”, tendo como objetivos o
aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária no
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, com vistas a
assegurar a razoável duração do processo e os meios que promovam a
celeridade de sua tramitação.
Dentre as ações previstas, além da implantação do Processo Judicial
Eletrônico Criminal em todas as Comarcas do Estado, foi determinada a
virtualização de todo o acervo de processos físicos, cíveis e criminais,
sendo que só os primeiros alcançam a ordem de aproximadamente dois
milhões de autos.
Depois de estabelecido o método de trabalho e montada a infraestrutura
necessária à digitalização, indexação e inserção dos arquivos no PJe,
chegou-se à conclusão que para virtualizar todo acervo de processos
cíveis, seria necessário um volume de 5.000 processos/dia para concluir a
empreitada em vinte meses.
Como o ritmo da virtualização não vem atingindo a meta diária esperada, o
Superintendente Administrativo Adjunto do TJMG, Des. José Arthur de
Carvalho Pereira Filho, está buscando parcerias com diversos órgãos da
administração e também de algumas entidades privadas, como forma
ganhar escala pelo incremento do número de pessoas atuando no projeto.
Uma das opções de parceria surgida foi a utilização de mão-de-obra dos
reeducandos que cumprem pena nas APAC – Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados, entidade jurídica sem fins lucrativos, cujo
objetivo é auxiliar a Justiça na execução da pena, recuperando o preso,
protegendo a sociedade socorrendo as vítimas e promovendo a Justiça
restaurativa.
A proposta é que os autos dos processos físicos sejam encaminhados às
sedes das APAC para que os reeducandos façam a desmontagem,
higienização e preparação para digitalização, que será realizada nas
dependências do judiciário pelos servidores, após o que serão então
devolvidos às APAC para remontagem.
Segundo a proposta, a atividade seria executada pelos reeducandos que
cumprem pena em regime fechado e considerada para fins de remição das
penas, na forma da legislação de regência.
Ocorre que, em razão do disposto nos artigos 39 do Código Penal e 29 e
seguintes da LEP, surgiu dúvida quanto a necessidade de remuneração
daqueles reeducandos que efetivamente prestarem serviços no projeto de
virtualização do TJMG.”

3. E� o relatório, no que interessa.

 

PARECER

4. Não obstante a Constituição Federal vedar a pena de trabalhos forçados (art. 5º,
XLVII, ‘c’), a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, em seu art. 39,
arrola como um dos deveres do preso o trabalho (inc. V), sendo essa uma exigência inerente à
própria execução da pena do condenado, com vistas à sua ressocialização. Inexiste
inconstitucionalidade nessa exigência, visto que o que a Constituição proíbe é a exigência de
trabalho sob pena de castigos corporais ou outras formas de punição desumanas, e sem
qualquer remuneração ou benefício em troca.

5. Sendo o trabalho um dever do preso, o seu descumprimento constitui falta grave,
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conforme tipifica o art. 50, inc. VI, da LEP, de maneira que, se restar configurada, o preso
perderá o direito a benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional.

6. Colocando em outra perspectiva, por ser obrigatório o trabalho do preso, e não
forçado, ele até pode se negar a realizá-lo, e o Estado não poderá, de modo algum, coagi-lo
fisicamente a trabalhar.  Mas essa recusa à atividade laboral representa o não cumprimento de
requisito indispensável à concessão de benefícios ofertados aos reeducandos durante a
execução da pena. Vale dizer, o Estado não pode forçar o reeducando a trabalhar, mas o
cumprimento da pena com violação a essa exigência impedirá o seu acesso a determinados
benefícios.

7. Nesse contexto, o art. 28 da LEP dispõe que “o trabalho do condenado, como
dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva” (caput),
aplicando-se “à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança
e à higiene” (§ 1º), mas que “o trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação
das Leis do Trabalho” (§ 2º).

8. Mencione-se, de passagem, que a obrigatoriedade do trabalho é apenas para o
preso condenado à pena privativa de liberdade, trabalho esse que deverá estar de acordo com
suas aptidões e capacidades (art. 31, caput, da LEP), já que, “para o preso provisório, o
trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento”
(parágrafo único)

9. O art. 29 da LEP estabelece que “o trabalho do preso será remunerado,
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo”
(caput), devendo o produto da remuneração atender: “a) à indenização dos danos causados
pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) à
assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; d) ao ressarcimento ao Estado das
despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem
prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores” (§ 1º); e que “ressalvadas outras
aplicações legais, será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em
Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade” (§ 2º).

10. A reforçar essa disposição, o art. 39 do Código Penal assenta que “o trabalho do
preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social”.
11. Registre-se, contudo, que, se as tarefas executadas pelo preso consistirem em
prestação de serviço à comunidade, o art. 30 da LEP proíbe expressamente a sua
remuneração. Isso porque, como bem coloca Guilherme de Souza Nucci[1]:

A prestação de serviços à comunidade, por definição, é uma pena
alternativa ao encarceramento, cuja finalidade é a atribuição de tarefas
gratuitas ao condenado (art. 46, § 1.º, CP), dando-lhe a oportunidade de
reparar, pelo seu trabalho, o dano social provocado pela prática do crime.

12. Ainda dissertando sobre o tema, mas em outra obra, o mesmo autor[2] leciona:

8.3 Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.
É pena restritiva de direitos, embora com conotação de privativa de
liberdade, pois o condenado fica sujeito a recolher-se em entidades
públicas ou privadas, durante determinadas horas da sua semana, para
atividades predeterminadas (art. 46, CP). Explica Sérgio Salomão
Shecaira: “As penas restritivas de direitos molestam o exercício do direito
de liberdade, sem, contudo, retirar o homem do convívio social. Eis aí a
diferença da pena prisional” (Prestação de serviços à comunidade, p. 45).
Exige-se o piso mínimo de seis meses para a aplicação da pena de
prestação de serviços à comunidade, provavelmente para incentivar o
magistrado a aplicar outras modalidades de restrição de direitos, como a
prestação pecuniária ou a perda de bens e valores, bem como para
facilitar a fiscalização e o cumprimento. Afinal, é dificultosa a mobilização
para cumprir apenas um ou dois meses de prestação de serviços,
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escolhendo o local, intimando-se o condenado e obtendo-se resposta da
entidade a tempo de, se for o caso, reconverter a pena em caso de
desatendimento.
Devem-se atribuir ao sentenciado tarefas conforme a sua aptidão, pois não
se pode admitir que a pena de prestação de serviços à comunidade, por
meio da reeducação pelo trabalho, transforme-se em medida humilhante ou
cruel. Não há razão para se colocar um médico, por exemplo, lavando
roupa num hospital, se ele poderia ali estar oferecendo seus préstimos e
dando consultas.
O legislador optou por um sistema de hora-tarefa, devendo o condenado
cumprir uma hora-tarefa por dia de condenação (art. 46, § 3.º, CP). Por
isso, é preciso converter a pena em dias para se ter noção do número de
horas que devem ser prestadas pelo sentenciado, inclusive porque ele
pode pretender antecipar o cumprimento. Assim, há maior flexibilidade na
prestação dos serviços, podendo ser fixado um cronograma de trabalho
variável, tudo para não prejudicar a jornada normal de labor do condenado.
Prestará, pois, sete horas por semana.
O condenado pode antecipar a finalização da sua pena, desde que o
montante ultrapasse um ano, justamente porque foi aumentado para quatro
anos o limite para a substituição (art. 46, § 4.º, CP). Seria exagerado
obrigar o condenado a permanecer por quatro anos prestando serviços a
alguma entidade, diária ou semanalmente, sem que pudesse antecipar o
cumprimento.
Para não banalizar a antecipação, entretanto, prescreveu a lei que o
término prematuro só possa atingir metade da pena fixada. Ex.: se o
condenado recebeu 2 anos de reclusão, substituída por 2 anos de
prestação de serviços à comunidade, tem a oportunidade de antecipar um
ano. Portanto, durante um ano deverá cumprir a pena, podendo resgatar
antecipadamente o outro ano. Destaque-se que a antecipação não pode
ser obrigação estabelecida pelo juiz da condenação ou da execução, pois
a lei é clara ao mencionar que é facultativa.

13. Embora o Código Penal e a Lei de Execução Penal pareçam admitir apenas o
trabalho remunerado do preso (quando não for o caso da pena de prestação de serviço à
comunidade, que é sempre a título gratuito), prevalece o entendimento jurisprudencial admitindo
o trabalho voluntário do preso prestado no estabelecimento prisional.

14. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem sido
reiterada a posição no sentido de que “o trabalho voluntário do preso, consistente na
manutenção interna do estabelecimento prisional no qual cumpre pena, tem como
consequência tão somente a remição de parte da pena privativa de liberdade, sendo indevido
o pagamento de remuneração por parte do estado”[3]. Vale conferir o voto do Desembargador
Lecir Manoel da Luz, relator do Acórdão 584.833 da 1ª Turma Cível do TJDFT, proferido na
Apelação Cível 2008.01.1047194-7APC (Proc. 0035606-42.2008.807.0001):

“No caso em questão, o autor, ora apelante, foi condenado ao cumprimento
de pena de reclusão de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
(fls. 11/12).
Segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Defesa Social, o requerente trabalhou no período de 1º/10/2006
a 17/9/2007, somando-se um total de 11 (onze) meses e 16 (dezesseis)
dias trabalhados, sobre os quais busca remuneração.
Com efeito, o art. 29 da Lei de Execuções Penais (LEP) dispõe que o
trabalho desenvolvido pelo preso será remunerado, prevendo que o
resultado servirá à indenização dos danos causados pelo crime, à
assistência à família, a pequenas despesas e ao ressarcimento ao Estado
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das despesas realizadas com a manutenção do condenado, além da
constituição de pecúlio.
Por outro lado, o art. 28 do mesmo diploma legal prescreve: “o trabalho do
condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá
finalidade educativa e produtiva”.
Nessa perspectiva, a lei não se refere exclusivamente à contraprestação
pecuniária, mas à ressocialização do sentenciado. A interpretação literal
da norma não pode ser a única, requerendo sua interpretação extensiva, a
fim de compreender a finalidade produtiva do art. 28 da Lei de Execuções
Penais – LEP.
Com efeito, do exame dos autos, o autor não logrou em demonstrar que os
serviços prestados tiveram lastro em convênio firmado com a Fundação de
Amparo ao Trabalhador – FUNAP, na condição de gestora dos recursos
destinados à remuneração dos presos.
Insta ressaltar que o exercício de atividade remunerada pelos detentos
depende de condições pessoais específicas e disponibilidade de
mercado.
 Em verdade, o que ocorre na espécie, como bem observado pelo julgador
monocrático, é a hipótese de serviços voluntários prestados pelos presos
“destinados à manutenção e à conservação do estabelecimento prisional
obtendo o condenado, frise-se, o somatório dos dias trabalhados para fins
da remição da pena pelo período respectivo. Vale salientar que o
exercício da atividade remunerada pelo preso depende de condições
pessoais específicas e disponibilidade de mercado além do que é
evidente que o valor eventualmente recebido deve ser compensado com
todas as despesas que o Estado tem com a manutenção do condenado
no sistema prisional, dentre outras, o que não é o caso dos autos.”
O art. 126 da LEP estabelece:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena.
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
II – 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.”
Dessa forma, não há como remunerar este tipo de trabalho, uma vez que é
exercida de forma voluntária, objetivando a manutenção e conservação do
estabelecimento prisional.
Ademais, segundo o teor do art. 31 da LEP, o trabalho interno é obrigatório
ao condenado à pena privativa de liberdade, na medida de suas aptidões
e capacidade.
Nas palavras de Julio Fabbrini Mirabete, “a remição é uma nova proposta
inserida na legislação penal pela Lei nº 7.210/84, que tem como
finalidade mais expressiva a de abreviar, pelo trabalho, parte do tempo
da condenação”[4].
Portanto, tenho que é possível o trabalho sem remuneração, desde que
remidos os dias trabalhados na forma que dispõe a lei, sendo indevido o
seu pagamento por parte do estado.
Confira-se jurisprudência desta eg. Corte de Justiça neste entendimento, in
verbis:
“PRESO. TRABALHO. REMUNERAÇÃO. REMIÇÃO DA PENA.
PRESCRIÇÃO.
1. Tratando-se de relação de trato sucessivo, há prescrição quinquenal das
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
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(Súmula 85 do STJ).
2 . O trabalho do preso, voluntário, tem como objetivo exclusivo remir a
pena. Inexiste obrigação do Estado em remunerá-lo.
3. Apelação não provida.”
(2007.01.1.046866-0 APC, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, julgado
em 12/1/2011, DJ 17/1/2011 p. 124) (grifei)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESO. SERVIÇO
PRESTADO INTERNAMENTE NO PRESÍDIO. VOLUNTARIEDADE.
BENEFÍCIO. REMIÇÃO. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.
1. Os serviços voluntários prestados pelos internos destinados à
manutenção e à conservação do estabelecimento prisional não geram lucro
algum para Estado, muito ao contrário, põe em prática o dever moral de
solidariedade, de caráter voluntário, que auxilia na sua socialização.
2 . Os trabalhos prestados intramuros são desprovidos de qualquer
repercussão econômica e/ou caráter produtivo, pois revestidos de caráter
de ressocialização, beneficiando-o tão somente ao tocante a remição.
3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(2007.01.1.073383-5 APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma
Cível, julgado em 15/12/2010, DJ 13/1/2011 p. 48) (grifei)
“REMESSA DE OFÍCIO. COBRANÇA. TRABALHO VOLUNTÁRIO DE
PRESO. REMIÇÃO.
O trabalho voluntário exercido pelo condenado a pena de reclusão destina-
se à sua remição, não havendo, portanto, obrigação do Estado de
remunerá-lo.”
(2007.01.1.108635-3 RMO, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4ª Turma
Cível, julgado em 24/2/2010, DJ 15/3/2010 p. 111) (grifei)
Dessa forma, não havendo nos autos provas de que o apelante tenha
desenvolvido trabalho a ser remunerado, estando provada a voluntariedade
dos trabalhos desempenhados, estes se destinam à remição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r.
sentença impugnada.”

15. Contra o transcrito acórdão do TJDTF fora interposto o Recurso Especial
1.156.327, no qual - embora não o conhecendo - a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
corroborou o entendimento de que os serviços prestados pelo preso em forma de trabalho
voluntário no estabelecimento prisional não devem ser remunerados. Em seu voto, o relator do
referido recurso especial, Min. Herman Benjamin, destacou que:

“Segundo informações prestadas pela Secretaria de Segurança
Pública (fl. 28) os serviços realizados pelo apelante se deram de
forma voluntária, com a finalidade exclusiva de remir a pena.
De fato, a Vara de Execuções Penais recebe inúmeros pedidos nesse
sentido, visando tão somente à remissão da pena. Insta salientar que tal
possibilidade será perdida caso o Estado tenha que remunerar qualquer
trabalho prestado pelo apenado, o que contribuiria para aumentar a
angústia, a solidão, o nervosismo, a insegurança e os crimes.
Com efeito, o art. 29 da Lei de Execuções Penais (LEP) dispõe que o
trabalho desenvolvimento pelo preso será remunerado, prevendo que o
resultado servirá à indenização dos danos causados pelo crime, à
assistência à família, a pequenas despesas e ao ressarcimento ao Estado
das despesas realizadas com a manutenção do condenado, além da
constituição de pecúlio.
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Por outro lado, o art. 28 do mesmo diploma legal estabelece que o
trabalho do condenado tenha a finalidade educativa e produtiva.
Percebe-se, portanto que o espírito da lei não se dirige
exclusivamente à contraprestação pecuniária, mas, principalmente, à
ressocialização. A norma não pode ser interpretada apenas de forma
literal. Em casos como estes, requer uma interpretação mais
extensiva, buscando uma compreensão adequada à expressão
“finalidade produtiva” inserida no diploma legal invocado.
O trabalho garante ao indivíduo dignidade dentro de seu meio familiar e
social. Como não poderia deixar de ser, o trabalho do preso encontra-se
inserido dentro desta ótica que vincula o trabalho à existência digna do ser
humano.
É cediço que ao abandonar o comportamento ocioso inerente ao cárcere,
o reeducando estará contribuindo para sua saúde física e mental, bem
como se preparando para o mercado de trabalho.
E ainda, segundo o que dispõe o art. 126 da LEP, o preso pode remir
parte do tempo de execução da pena, reforçando a ideia de que pecúnia
não figura como o único benefício alcançado pelo trabalho, como de fato
ocorreu no caso, remindo, o apelante, a 44 (quarenta e quatro) dias de
pena (fl. 40).
Nas palavras de Júlio Fabbrini Mirabete, a “remição é uma nova proposta
inserida na legislação penal pela Lei nº 7.210/84, que tem como finalidade
mais expressiva a de abreviar, pelo trabalho, parte do tempo de
condenação”.
Portanto, seja em decorrência de uma interpretação extensiva dos artigos
mencionados, no sentido de melhor favorecer o réu (art. 3º do CPP); seja
em razão da finalidade maior do trabalho,  que é a ressocialização, tenho
que é possível o trabalho, sem remuneração, desde que remidos os dias
trabalhados na forma que dispõe a lei.
A Corte de origem decidiu a lide com base no entendimento de que “o
trabalho do condenando tem a finalidade educativa e produtiva, e que o
espírito da lei não se dirige exclusivamente à contraprestação pecuniária,
mas, principalmente, à ressocialização, sendo possível o trabalho voluntário
com a finalidade da remissão”.
Do exposto, verifica-se que a parte recorrente não infirmou, de forma
específica, os fundamentos suficientes destacados na transcrição,
utilizados pelo Tribunal de origem.
Sendo assim, como os fundamentos não foram atacados pela parte e são
aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, permite-se aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.”

16. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, observamos que Câmaras Cíveis também
adotaram o entendimento pela possibilidade do trabalho voluntário do preso como forma de
remição da pena, sendo incabível o pagamento de remuneração por parte do Estado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
 PRESO - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇAO -
 TRABALHO VOLUNTÁRIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O preso que voluntariamente se dispõe a trabalhar, no interior de
estabelecimento prisional em que se encontra detido, em atividade voltada
para a manutenção e funcionamento da instituição, não faz jus ao
recebimento de remuneração, mas apenas ao direito de remição da pena.
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(Ap. Cível/Reex. Necessário 1.0024.12.020782-4/001; Rel. Des. Versiani
Penna; Data de Julgamento: 03/12/2015
EMENTA: CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESO -
 TRABALHO VOLUNTÁRIO INTERNO - REMIÇÂO DA PENA -
CABIMENTO - REMUNERAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
DESPROVIDO. O trabalho voluntário do preso realizado dentro do
estabelecimento prisional no qual cumpre pena (lavanderia), tem como
consequência apenas a remição de parte da pena privativa de liberdade,
na proporção de três dias trabalhados para um dia a menos de prisão,
sendo incabível o pagamento de remuneração por parte do Estado.
(Apelação Cível 1.0024.09.512047-3/001; Rel. Des. Edilson Olímpio
Fernandes; Data de Julgamento: 28/08/2012)

17. Embora possam subsistir posições discordantes, deveras, o art. 3º da LEP
assegura ao condenado e ao internado “todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela
lei”, e o art. 38 do CP, em caminho paralelo, garante que “o preso conserva todos os direitos
não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua
integridade física e moral”. Em consequência, não podem ser sonegados ao preso direitos que
são assegurados aos que não estejam sofrendo restrição decorrente da Lei Penal, sobretudo
quando esses direitos são de envergadura constitucional e contribuem para sua
ressocialização.

18. É o caso, por exemplo, do serviço voluntário, reconhecido e disciplinado pela Lei
nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e passível de ser exercido pelo preso, desde que
observadas as condicionantes legais. Vejamos o que dispõe o diploma:

Art. 1o  Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade
não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer
natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à
pessoa.               (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016)
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo
de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço
voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.
Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas
despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades
voluntárias.
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço
voluntário.

Art. 3o-A.            (Revogado pela Lei nº 11.692, de 2008)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

19. A propósito, vale rememorar que a prestação de serviços voluntários por presos,
sem contraprestação pecuniária e em troca de remição da pena, já foi objeto de iniciativa
conduzida pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nanuque, em
parceria com a Prefeitura Municipal da localidade. Conforme noticiado pelo TJMG, “a iniciativa
oferece a 15 reeducando que cumprem pena no regime semiaberto a oportunidade de prestar
serviços voluntários à comunidade por meio das Secretarias de Obras e do Meio Ambiente.
Dessa forma, os recuperando, que irão trabalhar em serviços de capina, varrição, conserto de
ruas e pintura, serão beneficiados coma remição da pena”.
20. Interessante, ainda, mencionar que, no Estado do Rio de Janeiro, a prestação de
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serviço voluntário por presos como forma de remição da pena foi normatizada pela Resolução
SEAP nº 721, de 30 de julho de 2018, cuja reprodução integral se mostra oportuna:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que
constam nos autos do Processo nº E-21//026/116/2018,
CONSIDERANDO:
- que o trabalho se apresenta como uma verdadeira ferramenta
ressocializadora do preso à sociedade, configurando um direito (art. 41, II
da LEP), bem como um dever (art. 39, V da LEP) do apenado, com a
finalidade educativa e produtiva (art. 28, da LEP);
- as funções da execução penal dispostas no art. 1º, da Lei nº 7.210, de
11/07/1984, destacando seu objetivo de criar condições efetivas para a
harmônica integração social do condenado e do internado;
- o caráter ressocializador das atividades laborativas como propostas para
possível desenvolvimento da reintegração do preso à sociedade;
- o trabalho não só como ferramenta de ocupação e diminuição da
ociosidade, mas também como possibilidade de remição da pena;
- a imperiosa necessidade de se manter o funcionamento das rotinas
básicas de cada estabelecimento prisional, tais como manutenção,
conservação e limpeza, distribuição de refeições e demais atividades
consideradas como apoio;
- a crise financeira do Estado, que impõe a falta de recursos humanos e
materiais; e
- a Decisão no Processo nº 2017-0023337-0, da VEP-RJ que AUTORIZA o
trabalho voluntário dos presos, a qual possui efeito até 31/01/2019, quando
deverá ser revista;
RESOLVE:
Art. 1º - Normatizar a classificação em atividades laborativas voluntárias
dos presos das unidades prisionais e/ou hospitalares desta secretaria,
exclusivamente para remição de pena.
Art. 2º - Os processos de classificação e desclassificação deverão ser
realizados de acordo com o que preceitua a Portaria DESIPE nº 772, de
17 de Maio de 2000.
Art. 3º - Deverá ser juntada ao processo de classificação a Declaração de
Trabalho Voluntário, conforme modelo no anexo I;
Art. 4º - A quantidade de presos a ser classificado por unidade prisional
e/ou hospitalar deverá atender o que está disposto no anexo II.
Art. 5º - As atividades a serem realizadas pelos presos classificados para
o trabalho voluntário compreendem: serviços de manutenção e reparos das
estruturas físicas da unidade, tais como, rede elétrica, hidráulica e de
alvenaria, bem como pequenas construções, limpeza e conservação,
capina, corte de grama, varrição e recolhimento de lixo, distribuição das
principais refeições ao efetivo carcerário (café, almoço, janta e dejejum),
nos setores administrativos das unidades, na entrega de documentos,
distribuição de senhas, limpeza dos setores administrativos, copas,
cozinhas e refeitórios de servidores, escolas, bibliotecas, salas de leitura e
ambulatórios médicos.
Art. 6º - Os presos classificados no trabalho voluntário, a título de remição
de pena, do regime semiaberto, com VPL, poderão realizar atividade
laborativa, na área externa das unidades prisionais e/ou hospitalares, com
as cautelas de praxe.
Art. 7º - Os presos classificados no trabalho voluntário, a título de remição
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de pena, do regime semiaberto, com VPL, poderão realizar atividade
laborativa, em outras unidades prisionais e/ou hospitalares desta SEAP.
Art. 8º - A jornada normal de trabalho não será inferior a 06 (seis), nem
superior a 08 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.
Parágrafo Único - Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos
presos designados para os serviços de distribuição de alimentação,
conservação e manutenção do estabelecimento penal.
Art. 9º - Deverá ser observada a proporcionalidade na distribuição do
tempo para o trabalho, o descanso e a recreação.
Art. 10 - A remição de pena para os presos classificados exclusivamente
no trabalho voluntário será de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de
trabalho. Parágrafo Único - Para fins de cumulação dos casos de remição,
as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem, não devendo ser óbice para que o preso possa estudar
ou participar de atividades educativas, culturais e recreativas.
Art. 11 - As Folhas de Frequência, devidamente assinadas e conferidas e a
cópia do Termo de Declaração, deverão ser encaminhadas a VEP nos
prazos preestabelecidos, com cópia arquivada em Prontuário Móvel, e
quando se tratar de preso provisório, o trabalho voluntário deverá ser
comunicado ao Juiz de 1ª instância e as folhas de frequência arquivadas
em Prontuário Móvel objetivando o envio ao Juiz da execução quando do
tombamento do processo.
Art. 12 - As unidades a serem criadas após a publicação desta Resolução
adotarão a quantidade de internos de uma unidade relacionada no anexo II,
que seja compatível considerando: regime, capacidade e estrutura física.
Art. 13 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

21. Em que pese o amplo e crescente respaldo que o entendimento pela
possibilidade de prestação de serviço voluntário pelo preso vem alcançando, inclusive no
âmbito do STJ, cumpre-nos alertar o consulente de que o tema não é pacífico e de que ainda
subsistem defensores de opinião em sentido contrário. Inclusive, no âmbito do próprio TJMG, há
precedentes contra o trabalho voluntário do preso. Veja-se os seguintes exemplos:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO
MINISTERIAL - DEFERIMENTO AO SENTENCIADO
DE TRABALHO EXTERNO NÃO REMUNERADO - CONTRARIEDADE
COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E À FINALIDADE DO INSTITUTO -
DECISÃO REFORMADA -RECURSO PROVIDO.
- Os artigos 39 do Código Penal e 29 da Lei 7.210/84 dispõe
expressamente que o trabalho do preso será sempre remunerado sendo,
portanto, vedado o trabalho voluntário, dada a incompatibilidade com a
natureza da benesse.
(Agravo em Execução Penal 1.0223.13.018371-6/001; Rel Des. Furtado de
Mendonça; Data de Julgamento: 23/09/2014)
Ementa: EXECUÇÃO PENAL - PERMISSÃO PARA PERMANECER
FORA DO PRESÍDIO, USUALMENTE, ALÉM DOS HORÁRIOS
ESTABELECIDOS - PERMISSÃO PARA
PRESTAR TRABALHO VOLUNTÁRIO, NÃO ORIGINADO DE DECISÃO
JUDICIAL AOS SÁBADOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. O estudo do preso é importante para sua reinserção social,
mas deve sujeitar-se às normas previstas em lei ou em regulamento do
presídio, não se podendo permitir que o apenado fique além do período
necessário fora do estabelecimento prisional, salvo hipóteses especiais e
eventualmente. 2. O trabalho voluntário pode ser realizado
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pelo preso desde que determinado como pena, obedecidas às
formalidades legais e as regras gerais aplicáveis a todos os apenados. 3.
Recurso não provido.
(Agravo em Execução Penal 1.0000.09.496876-5/001; Rel. Des. Jane
Silva; Data de Julgamento: 01/09/2009)
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE -
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - INTELIGÊNCIA DO
ART. 29 DA LEP - RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE -
IMPOSSIBILIDADE. O trabalho é um dever do preso, a remuneração é um
direito, e no caso de trabalho voluntário, pode o apenado recusar-se a
executá-lo, sem que tal decisão acarrete em falta grave. Art. 29 da Lei de
Execução Penal: "O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia
tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) do salário-mínimo".
(Agravo em Execução Penal 1.0686.17.007210-8/001; Rel. Des. Bruno
Terra Dias; Data de Julgamento: 03/12/2019)

22. Retornando ao caso em espécie, o consulente informa que “a atividade seria
executada pelos reeducandos que cumprem pena em regime fechado e considerada para
fins de remição das penas, na forma da legislação de regência”, e que ela consistirá na
desmontagem e remontagem, higienização e preparação para digitalização de autos de
processos físicos do TJMG – a digitalização efetiva será realizada nas dependências do
Tribunal por seus servidores.

23. Tendo essas informações em conta, pensamos ser juridicamente possível o
enquadramento das tarefas a serem prestadas pelos reeducandos como serviço voluntário, nos
termos da Lei nº 9.608, de 1998, objetivando a remição da sua pena, sem direito a
contraprestação pecuniária ou a remuneração, desde que sejam observadas as condicionantes
previstas nesse diploma e, especialmente, que o reeducando interessado seja cientificado e
concorde com elas, firmando termo nesse sentido.

 

CONCLUSÃO
24. Ante o exposto, em resposta ao questionamento formulado, precavendo-se o
consulente da existência de certo nível de dissenso sobre o tema, opinamos pela viabilidade
jurídica de enquadramento das tarefas a serem executadas pelos reeducandos, conforme foram
descritas pelo OFÍCIO PRESIDÊNCIA Nº 759/GAPRE/2020 – PRES. CHEFIA GABIENTE
(20239492), como serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 1998, inexistindo direito a
remuneração ou a alguma contraprestação pecuniária, mas apenas à remição da pena.

25. Além da necessidade de observância das condicionantes postas na Lei nº 9.608,
de 1998, recomenda-se, para tanto, que o reeducando interessado na execução das tarefas
propostas a título de serviço voluntário seja cientificado das condições, mormente de que não
terá direito a remuneração ou a alguma contraprestação pecuniária, mas apenas à remição da
pena, firmando termo nesse sentido.

É o parecer, salvo melhor juízo.

À aprovação superior.

Belo Horizonte/MG, 9 de novembro de 2020.

 

RICARDO AGRA VILLARIM
Procurador do Estado

MASP 1.327.259-6 OAB/MG 142.772
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De acordo,  

Belo Horizonte, data supra.

 

WALLACE ALVES DOS SANTOS
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

MASP 1.083.139-4 OAB/MG 79.700
 
 

SE�RGIO PESSOA DE PAULA CASTRO
Advogado-Geral do Estado

MASP 598.222-8 OAB/MG 62.597
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