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É a utilização de mão de obra de pessoas privadas de 
liberdade de qualquer regime, para o trabalho que 
poderá ser desenvolvido dentro do estabelecimento 
prisional ou fora (para os regimes aberto e 
semiaberto), mediante formalização de termo de 
cooperação.

DADOS DO SISTEMA PRISIONAL

43.695
PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

41.325 HOMENS (94,58%)
2.370 MULHERES (5,42%)

13.618 REGIME FECHADO (31,21%)
13.394 PROVISÓRIOS (30,70%)

13.532 REGIME SEMIABERTO (31,02%)
3.044 REGIME ABERTO (6,98%)

5729
SERVIDORES

4.747 AGENTES PENITENCIÁRIOS
534 AG. PEN. ADMINISTRATIVOS
446 TÉCNICOS SUPERIORES PEN.
2 MONITORES PENITENCIÁRIOS

150 UNIDADES PRISIONAIS

https://iede.rs.gov.br/portal/apps/opsdashboard/index.html#/e93616f75230477baed010c44152ba40


DADOS DO SISTEMA PRISIONAL

ESCOLARIDADE



DADOS DO SISTEMA PRISIONAL

FAIXA ETÁRIA



DADOS DO SISTEMA PRISIONAL

CÚTIS



É a utilização de mão de obra de pessoas privadas de 
liberdade de qualquer regime, para o trabalho que 
poderá ser desenvolvido dentro do estabelecimento 
prisional ou fora (para os regimes aberto e 
semiaberto), mediante formalização de termo de 
cooperação.

DADOS DO SISTEMA PRISIONAL

TRABALHO EDUCAÇÃO

SAÚDE

57 ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO FORMAL

29 NÚCLEOS ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

30 TURMAS DESCENTRALIZADAS

+ DE 3000 ALUNOS

42 EQUIPES EM 39 
UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE



É a utilização de mão de obra de pessoas privadas de 
liberdade de qualquer regime, para o trabalho que 
poderá ser desenvolvido dentro do estabelecimento 
prisional ou fora (para os regimes aberto e 
semiaberto), mediante formalização de termo de 
cooperação.

DADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

454
JOVENS CUMPRINDO MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA

439 MENINOS (97%)
15 MENINAS (3%)

379 INTERNADOS (33,11%)
75 SEMILIBERDADE (34,85%)

1840

SERVIDORES

23
UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS



É a utilização de mão de obra de pessoas privadas de 
liberdade de qualquer regime, para o trabalho que 
poderá ser desenvolvido dentro do estabelecimento 
prisional ou fora (para os regimes aberto e 
semiaberto), mediante formalização de termo de 
cooperação.

DADOS DOS CENTROS DA JUVENTUDE

6CENTROS 
DA JUVENTUDE

(LOMBA DO PINHEIRO, CRUZEIRO, RESTINGA, RUBEM BERTA,
ALVORADA E VIAMÃO)

20.195 JOVENS ATENDIDOS
DESDE O INÍCIO DO PROGRAMA

9.028 JOVENS MULTIPLICADORES
DESDE O INÍCIO DO PROGRAMA



É a utilização de mão de obra de pessoas privadas de 
liberdade de qualquer regime, para o trabalho que 
poderá ser desenvolvido dentro do estabelecimento 
prisional ou fora (para os regimes aberto e 
semiaberto), mediante formalização de termo de 
cooperação.

DADOS DOS CENTROS DA JUVENTUDE

2.829JOVENS INSERIDOS
NO MERCADO DE TRABALHO

2.135 JOVENS TORNARAM-SE 
EMPREENDEDORES

10.673 BENEFICIADOS POR
ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL



Ensino superior às pessoas 
privadas de liberdade

Projetos e ações 
inovadoras que 

fomentam o 
ensino e a 

capacitação 

Projeto de produção de 
bioabsorventes



Projeto de robótica para os 
jovens dos CJs e da FASE

Projetos e ações 
inovadoras que 

fomentam o 
ensino e a 

capacitação 



EDUCAÇÃO

TECNOLOGIA

INOVAÇÃO

FUTURO

Onde queremos 
chegar

No mundo do South Summit procuramos 
pessoas e soluções para superarmos nossos 

desafios:



Desafios
1

Fomentar a vocação intelectual do público-alvo, 
rompendo as barreiras culturais promovendo a 
transição do trabalho manual para o trabalho 

intelectual. (inserção da tecnologia como oportunidade 
de trabalho prisional)

2
Igualdade de oportunidade na redução das penas. 

(remição por atividade educacional).

O alto índice de analfabetismo não permite que todos
possam usufruir da remição da pena. Por exemplo: 

revistas em quadrinhos para democratizar o acesso à 
leitura de pessoas privadas de liberdade, respeitando a 

realidade educacional de cada um.



3
Soluções tecnológicas para monitoramento interno de 

pessoas privadas de liberdade e sistema anti-fuga.

4
Utilização da inteligência artificial para identificação de 
critérios objetivos para disponibilização da tornozeleira 

para liberdade monitorada.

5
Integração de diversos sistemas de controle de dados da 

segurança pública em uma única plataforma. (tornozeleira, 
gps, videomonitoramento e mapa de calor) 

Desafios



TRABALHO PRISIONAL
COMO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Passo a passo 
contratualização de 

termos de cooperação na 
unidade prisional

Para utilização da mão de obra 
prisional, deverá ser estabelecida 
parceria entre o Estado e o órgão 

público ou empresa privada 
proponente. Para a formalização da

parceria nos regimes fechado 
semiaberto e aberto (incluindo 

monitoramento eletrônico):

1Manifestação de interesse por parte do município/empresa junto 
ao Departamento de Tratamento Penal da Susepe

Reunião de alinhamento e envio da documentação 
necessária ao DTP/Susepe 2

Formalização da parceria com a assinatura do Termo 
de Cooperação entre o Estado e o município/empresa3

Início das atividades na unidade prisional, após o 
recrutamento – por parte da Susepe – das pessoas privadas 

de liberdade aptas para o desempenho das funções 4



TRABALHO PRISIONAL
COMO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

ERECHIM

CANOAS
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