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PROJETO DE  LEI  Nº 385/2011 

Altera a lei 7.000, de 28 de dezembro de 

2001 para viabilizar empreendimentos 

que estimulem o trabalho dos 

presidiários. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

D  E  C  R  E  T  A 

Art. 1º. A lei 7.000, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar com o 

seu art. 22 acrescido do § 2º, com a seguinte redação: 

“Art. 22. ---------------------------------------------------------------------------- 

§º 2º. Também poderão ser estabelecidos programas de incentivo a 

empreendimentos que estimulem o trabalho de presidiários, quando 

realizado em alguma das formas estabelecidas pela legislação federal de 

execução penal.” 

Art. 2º. O atual Parágrafo Único do art. 22 da lei 7.000, de 28 de 

dezembro de 2001, fica transformado em § 1º. 

Art. 3º.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2011. 
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J  U  S  T  I  F  I  C  A  T  I  V  A 

Atualmente, a redação do referido dispositivo legal permite que o Poder 

Executivo estimule investimentos no Estado, nada falando do trabalho 

presidiário. Quem desejará investir no trabalho de um presidiário, se o 

trabalho a um homem livre, já é algo que deve ser incentivado? 

O alto índice de criminalidade faz necessário que a iniciativa privada 

seja incentivada a dar trabalho aos presos, pois se trata de uma obrigação 

e direito previsto na lei de execuções penais. 

A lei federal 7.210/84, que trata das execuções penais, disciplina: 

“Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao 

trabalho na medida de suas aptidões e capacidade.” 

Para o bem da sociedade, o preso deve trabalhar! O trabalho é instrumento 

de ressocialização. Através do trabalho, o preso pode diminuir sua pena, e 

se reintegrar à sociedade. 

Uma das bandeiras deste Deputado é construir pessoas, e não apenas 

presídios. Da mesma forma que é preciso punir infratores, devemos lhes 

dar condições de ressocialização. Se o preso não for ressocializado, 

provavelmente voltará um dia à sociedade e cometerá novos delitos. As 

estatísticas comprovam isso. 

O preso deve pagar sua pena trabalhando, e não ficando ocioso. Ficando 

ocioso, estará utilizando todo seu tempo na criminalidade.  

Já o trabalho dignifica a pessoa, aperfeiçoa ou ensina uma profissão. Ao 

mesmo tempo em que o condenado se sente castigado por ter de trabalhar, 

e, portanto, lhe serve de punição, no futuro verá uma oportunidade em 

retornar à sociedade após pagar sua pena. 

De modo que as empresas devem ser incentivadas a oportunizarem trabalho 

aos detentos. Este Projeto visa dar condições ao Governo de assim o fazer. 


