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RESUMO

É consenso que o sistema carcerário brasileiro apresenta uma triste e cruel realidade marcada
pela violência, a tortura, a lotação, as condições insalubres e o império do crime organizado,
evidenciando o abandono e o descaso do Estado. Segundo o Ministério da Justiça, a
população de prisional brasileira é da ordem de 600 (seiscentos) mil presos, com uma taxa de
ocupação de cerca de 167% (cento e sessenta e sete por cento) e que cresce cerca de 7% (sete
por cento) ao ano. Nesse cenário degradante, não fica difícil inferir que o processo de
recuperação e reintegração social do preso, como pretende a Lei de Execução Penal – LEP,
fica absolutamente inviabilizado. Na verdade, o sistema penal brasileiro, falido e corrompido
por grupos criminosos, gera efeitos contrários àqueles pretendidos pela LEP, ou seja, em vez
de recuperar, o sistema agrava, incentiva e propicia o incremento da criminalidade. Sensível
a essa ausência do Estado, o Poder Judiciário do Ceará, através das Varas de Execuções
Penais de Fortaleza, passou a desenvolver, em parceria com instituições públicas e privadas,
políticas públicas visando à reinserção social dos apenados, através do programa
denominado “Um Novo Tempo”, focado na oferta de trabalho e educação e inspirado na
idéia de que o juiz é um agente transformador social, na afirmação dos próprios magistrados
idealizadores do programa. Pelo presente estudo, buscou-se investigar a efetividade e a
amplitude do programa desenvolvido pelas Varas de Execuções Penais de Fortaleza, valendose, para tanto, de pesquisa qualitativa, na modalidade de estudo de caso. Verificou-se que,
apesar de carecer de algumas melhorias nos processos de trabalho e de um sistema de
informações automatizado, que forneça relatórios e indicadores gerenciais, que viabilizem
uma avaliação mais precisa dos seus resultados, em especial, o índice de reincidência, o
programa estudado mostrou-se estruturado, em termos de planejamento e gestão, gerando
resultados efetivos e adequados, em relação aos seus propósitos. Ao final, foram apontadas
propostas de melhorias que podem contribuir para o aperfeiçoamento do programa “Um
Novo Tempo”, na visão do pesquisador.
Palavras-chave: Reinserção. Judiciário. Programa.

ABSTRACT
It is a consensus that the Brazilian prison system presents a sad and cruel reality marked by
violence, torture, stocking, unhealthy conditions and the empire of organized crime, showing
the neglect and neglect of the State. According to the Ministry of Justice, the Brazilian prison
population is of 600 (six hundred) thousand prisoners, with an occupation rate of about 167%
(one hundred and sixty seven percent) and growing by 7% (seven percent) per year. In this
degrading scenario, it is not difficult to infer that the process of recovery and social
reintegration of the prisoner, as intended by the Criminal Enforcement Act - LEP, is
completely unfeasible. In fact, the Brazilian criminal system, bankrupt and corrupted by
criminal groups, generates effects contrary to those intended by the LEP, that is, instead of
recovering, the system aggravates, encourages and fosters an increase in crime. Sensitive to
this absence of the State, the Judicial Branch of Ceará, through the Courts of Criminal
Executions of Fortaleza, began to develop, in partnership with public and private institutions,
public policies aimed at the social reintegration of the victims, through the program called
"Um Novo Tempo", focused on the offer of work and education and inspired by the idea that
the judge is a social transforming agent, in the affirmation of the idealizing magistrates of the
program. The present study aimed to investigate the effectiveness and amplitude of the
program developed by the Criminal Execution Courts of Fortaleza, using qualitative research
in the case study modality. It was found that, despite some improvements in work processes
and an automated information system, which provides reports and managerial indicators,
which enable a more precise assessment of its results, in particular the rate of recidivism, the
program studied was structured in terms of planning and management, generating effective
and adequate results in relation to its purposes. At the end, proposals were made for
improvements that could contribute to the improvement of the "Um Novo Tempo" program,
according to the researcher.
Keywords: Reinsertion. Judiciary. Program.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO OU PROBLEMATIZAÇÃO

Historicamente, a prisão sempre se revestiu do caráter do martírio, da aflição, do
sofrimento e da tortura, seja como mero instrumento de custódia para posterior execução das
mais diversas e cruéis expressões do suplício físico aos condenados, como era a prática do
Estado Absolutista, onde o crime se constituía numa verdadeira afronta ao rei e a punição se
apresentava como uma vingança pessoal e explícita do monarca, seja como uma forma
clássica de punição, assim transformada a partir de meados do século XVIII.
Mesmo transcorridos mais de três séculos dos ideais reformadores do Iluminismo,
quando pensadores como Beccaria iniciaram um movimento de humanização da pena, a
sociedade moderna ainda não instituiu outra forma de punição que viesse a substituir o
cárcere e seus nefastos efeitos degradantes da dignidade e da alma humana, de maneira
efetivar a recuperação do sujeito transgressor e o seu retorno ao convívio social.
No Brasil, especialmente, a prisão manifesta uma realidade caótica, cruel e
ultrajante, onde o apenado é fadado a viver em um ambiente insalubre e superlotado, sujeito à
violência, à tortura, ao extermínio e à repressão desmedida, que lhe afligem o corpo e o
espírito e anulam a sua própria identidade.
Em que pese o fato do sistema penal brasileiro almejar, precipuamente, os efeitos
restauradores da pena, conforme disciplinamento trazido pela Lei nº 7.210/84 – Lei de
Execução Penal – LEP (1984), cujo objetivo é proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado, o contexto que se observa é absolutamente
destoante em relação aos anseios desta norma.
Segundo dados do Ministério da Justiça, a população prisional brasileira é da
ordem de 600 (seiscentos) mil presos, com uma taxa de ocupação de cerca de 167% (cento e
sessenta e sete por cento), que cresce na medida de 7% (sete por cento) ao ano e constituída,
em sua maioria, por jovens negros de baixa escolaridade, vivendo confinados em um
ambiente absolutamente insalubre, sujeito a proliferação de doenças contagiosas e onde são
registradas 17,40 (dezessete vírgula quatro) mortes para cada grupo de 10 (dez) mil presos.
Em clara desobediência à LEP, o Estado também não presta as devidas assistências aos presos
brasileiros, posto que somente 13% (treze por cento) deles participam de atividades
educacionais e apenas 20% (vinte por cento) trabalham.
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Essa conjuntura evidencia o resultado de uma atuação negligente do Estado,
descumpridor de suas obrigações constitucionais, posto que a origem do crime no Brasil pode
ser atribuída, essencialmente, a um quadro de exclusão social ao qual a sociedade,
majoritariamente, está exposta, porquanto carente de educação, saúde, emprego e cidadania.
Com efeito, se existe um descaso do Estado brasileiro em relação à prevenção do
crime, por óbvio, o tratamento dispensado à execução penal é, de igual modo, defectível e não
seria um despropósito afirmar que, neste país, a prisão apresenta-se em modos semelhantes ao
suplício da Idade Média, que afligia o corpo e a alma do condenado.
De maneira agravante, nos últimos anos, esse vácuo assistencial deixado pelo
Estado foi sendo preenchido por facções do crime organizado ligadas ao tráfico de drogas,
que, a cada dia, arregimentam novos apenados “órfãos da cidadania”, que, revoltados com o
abandono do sistema, passam a integrar e a se sujeitar às regras desse “exército”, que impõe o
seu poder através da violência, do terror e das rebeliões, cada vez mais comuns nos cárceres
brasileiros, perpetuando, assim, o crescimento da criminalidade.

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Irrefutavelmente, o escopo de reintegração social almejado pela LEP torna-se um
desafio ainda mais complexo para o Estado, na medida em que é preciso recuperar essa massa
carcerária pobre, ignorante, excluída, afligida pelas condições degradantes do sistema
prisional e, além de tudo, seduzida pelo crime organizado.
Diante dessa ausência do Estado, qualquer iniciativa que busque amenizar essa
situação deve ser louvada e incentivada, pois o desafio da reinserção social é extremamente
complexo e exige não só a recuperação do preso, mas a preparação da própria sociedade para
refrear o estigma e recebê-lo de volta ao convívio social.
Nesse esteio, o Poder Judiciário, que muito embora tenha uma competência
especifica de efetivação das disposições da sentença penal condenatória, conforme atribuição
da LEP, tem desenvolvido políticas públicas de reinserção social, mormente através do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a exemplo do programa “Começar de Novo”.
De maneira autônoma, o Poder Judiciário do Ceará também tem desenvolvido
políticas públicas com o escopo de ressocialização de apenados e egressos, condensadas no
programa denominado “Um Novo Tempo”, idealizado pelas Varas de Execuções Penais de
Fortaleza, tendo como foco a oferta de educação e trabalho e realizado em parceria com
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outros órgãos públicos e empresas privadas, através dos projetos “Justiça de Portas Abertas”,
“Reconstruir”, “Cozinha Mágica” e “Aprendizes da Liberdade”.
Embora não pretenda, por si só, mudar plenamente a dura realidade do sistema
carcerário, essa iniciativa do Poder Judiciário do Ceará reveste-se de extrema relevância, na
medida em que pode ter um significativo impacto social, diante dos fenômenos da violência e
da criminalidade, dos quais a sociedade brasileira padece. E a própria sociedade também deve
ser partícipe no aperfeiçoamento desse processo de recuperação do apenado, estando sensível
à necessidade de mitigar o estigma e acolher o egresso.

1.3 APRESENTAÇÃO DO TEMA, PRESSUPOSTOS E OBJETIVOS DO TRABALHO

O contexto acima apresentado foi a motivação do presente trabalho, que, sob o
tema “Políticas públicas de reinserção social dos presidiários e egressos do sistema penal no
Estado do Ceará: estudo do programa desenvolvido pelo Poder Judiciário do Ceará”,
objetivou, precipuamente, investigar a efetividade e a amplitude do programa “Um Novo
Tempo”.
Como forma de consolidação do objetivo geral acima descrito, o presente trabalho
também se vale dos seguintes objetivos específicos:
a) identificar o quantitativo e o perfil dos apenados atendidos pelos programas de
reinserção social, em relação à faixa etária, ao gênero, à escolaridade, à etnia, à
vida em família e ao histórico criminal;
b) identificar os tipos desses projetos, suas parcerias, extensões e estruturas de
gestão e funcionamento;
c) verificar as expectativas dos apenados em relação aos projetos dos quais
participam;
d) averiguar como o estigma da condenação se apresenta como um óbice à
ressocialização dos presos e egressos e de que forma esse problema é tratado pelo
programa.
Os pressupostos básicos que serviram para guiar a investigação são: primeiro, que
os programas sociais no Brasil não são avaliados pela Administração Pública e, segundo, que
a avaliação de programas sociais pode ser feita mediante critérios elegíveis, tais como:
efetividade, que afere se o projeto tem efeitos positivos no ambiente externo em que ele
interveio; sustentabilidade, que mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos
alcançados através do programa social em questão, após o seu término; satisfação do
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beneficiário, que avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do atendimento que está
obtendo do programa; e de eqüidade, que diz respeito ao grau em que os benefícios de um
programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades dos
seus usuários.

1.4 A METODOLOGIA UTILIZADA

Por se tratar de um fenômeno social, o tema requereu, de certa forma, uma
compreensão mais ampla e, para tanto, a utilização de um método de pesquisa essencialmente
qualitativo, envolvendo uma relação indissociável entre um conjunto de valores subjetivos do
pesquisador com a realidade em que o objeto estudado está inserido.
O estudo de caso foi a modalidade escolhida, posto que o caráter descritivo
apresentou-se mais acentuado, na medida em que se pretendeu retratar as características e a
efetividade do programa de reinserção social desenvolvido pelo Poder Judiciário do Ceará,
valendo-se, ainda, da metodologia de avaliação de programas sociais do UNICEF (1990), de
acordo com os seguintes critérios:
- Impacto (ou efetividade): que indica se o projeto tem efeitos (positivos) no
ambiente externo em que ele interveio, em termos técnicos, econômicos, sócioculturais, institucionais e ambientais;
- Sustentabilidade: que mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos
alcançados através do programa social em questão, após o seu término;
- Satisfação do beneficiário: que avalia a atitude do usuário em relação à
qualidade do atendimento que está obtendo do programa;
- Equidade: que investiga o grau em que os benefícios de um programa estão
sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do usuário.
A pesquisa também revestiu-se, subsidiariamente, de uma natureza quantitativa,
porquanto a mensuração de alguns aspectos mostrou-se necessária para refinar o
dimensionamento, a descrição e a compreensão do caso investigado, a exemplo do
quantitativo de apenados atendidos pelos projetos, em série histórica ou atual, e sua
estratificação quanto ao perfil, de acordo com os parâmetros de idade, sexo, estado civil, grau
de escolaridade, etnia, tipo penal da condenação, tempo de condenação, dentre outros
aspectos.
De maneira complementar, o presente trabalho também recorreu da modalidade de
pesquisa bibliográfica por meio de levantamento de referenciais teóricos, em literaturas de
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livros e artigos científicos afetos ao tema, bem como da pesquisa exploratória documental,
através da qual colheu-se dados secundários em regulamentos, normas, pareceres, matérias de
Internet, jornais e revistas, estatísticas oficiais e demais arquivos pertinentes, a exemplo do
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN (2014), elaborado pelo
Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, bem como
do Censo Penitenciário do Ceará (2013/2014) projeto executado através de uma parceria entre
a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará e a Universidade Federal do Ceará, por
meio do Laboratório de Estudos da Violência (LEV), do Laboratório Cearense de Psicometria
(LACEP) e do Núcleo de Psicologia do Trabalho (NUTRA), para se ter um foco mais acurado
da realidade carcerária do Estado do Ceará.

1.5 A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está estruturada em oito capítulos. A partir desta introdução, que
se constitui no Capítulo I, segue o Capítulo II, intitulado “O delito e a pena”, onde é trazida
uma breve sinopse da Teoria do Contrato Social, convergente no pensamento de Thomas
Hobbes (2004), John Locke (2005) e Jean-Jacques Rousseau (2004), para explicar a formação
da sociedade e a sua organização por meio do “pacto social” celebrado entre os seus
indivíduos, cujas condutas passam a ser disciplinadas pelos regramentos da Moral e o Direito,
tendo o Estado, imbuído de representatividade, legitimidade, força coercitiva e soberania
inalienável, como seu regulador.
O intuito é sugerir uma concepção inicial do crime como sendo uma conduta
praticada por um indivíduo, que é contrária aos regramentos do pacto social e que ameaça a
coesão e o equilíbrio da sociedade. A seguir, são mostradas as origens do delito, com ênfase
nas vertentes sociológica, bioantropológica e psicológica, trazidas pela criminologia moderna.
Depois de discorrer sobre o crime, em contraponto, a pena passa ser abordada
segundo as Teorias Absoluta e Relativa ou Preventiva, com destaque para a modalidade
especial positiva ou função restauradora da pena, segundo as idéias de Francesco Carnelutti
(2015), Cesare Beccaria (2014), Michel Foucault (2014) e Erving Goffman (1988), dentre
outros autores.
No capítulo III, designado “A prisão e a função restaurativa da pena” disserta-se
sobre evolução da reclusão, desde a sua aplicação como mera medida de custódia, até a sua
assunção à forma clássica de punição, ainda arrimado nos pensamentos de Beccaria (2014) e
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Foucault (2014), com a disseminação da idéia de humanização da prisão, a partir do século
XX.
A pretensão desse capítulo é evidenciar a deterioração da personalidade do
indivíduo como efeito pernicioso da prisão e a formação do estigma, na acepção de Goffman
(1988), além de questionar a sua efetividade em atender a função restaurativa da pena, por
meio da imposição do trabalho penitenciário.
O Capítulo IV inicia-se com a exposição de um curto relato histórico do sistema
carcerário do Brasil, como forma de trazer o contexto jurídico do surgimento da Lei de
Execução Penal – LEP. Nessa parte, discorre-se, sob um enfoque crítico, acerca dos principais
aspectos desta norma, com destaque para o seu propósito ressocializador e as garantias e os
benefícios estabelecidos aos apenados, em especial, o trabalho enquanto direito e dever do
preso.
Já no Capítulo V, é exposto o quadro do sistema carcerário brasileiro e do Ceará,
através de estatísticas presentes nos relatórios do Ministério da Justiça - Infopen (2014) e da
Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará – Censo Penitenciário do Ceará
(2013/2014), realizado em conjunto com a Universidade Federal do Ceará. O objetivo desse
capítulo é apresentar um breve diagnóstico do sistema prisional do país e, mais
especificamente, do Ceará, o que pode servir de paradigma para a análise dos programas
desenvolvidos pelo Poder Judiciário cearense, voltados para a reintegração social de presos e
egressos.
Dando continuidade à exposição da problemática, no Capítulo VI, são
apresentadas as políticas públicas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e
pelo Poder Judiciário do Ceará, voltadas para a reintegração de presos e egressos, mais
especificamente, o programa “Um Novo Tempo” e seus projetos integrantes, objetos de
estudo desta pesquisa.
O Capítulo VII expõe a metodologia utilizada na pesquisa, destacando o seu
caráter qualitativo, a modalidade escolhida, qual seja, o estudo de caso, bem como os
instrumentais e as técnicas de coleta de dados utilizadas. Esse mesmo capítulo ainda apresenta
a análise dos resultados da investigação dos diversos projetos de reinserção social integrantes
do programa “Um Novo Tempo”, feita com referência nos princípios de avaliação de
programa sociais, sugeridos pelo UNICEF.
Por fim, a conclusão da pesquisa está presente no Capítulo VIII, onde, com base
na análise e aferição dos resultados, são apresentadas as percepções e a compreensão do
investigador acerca do objeto estudado, parametrizadas pelos objetivos e pela fundamentação
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teórica expostos. Adicionalmente, foram apresentadas algumas considerações, com o intuito
de ofertar sugestões e propostas de melhorias para o aperfeiçoamento do programa “Um
Novo Tempo”. Ao final, seguem as referências bibliográficas utilizadas no trabalho, bem
como os anexos, que servem como fontes de informações complementares.
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2 DO DELITO E DA PENA

2.1 O PACTO SOCIAL

A vida em sociedade exige, por vezes, a submissão a certas regras impostas pela
própria coletividade, em eventual detrimento de interesses individuais de seus partícipes e em
prol da viabilidade da pacificação social. Com efeito, cada homem, em seu estado natural,
reúne um conjunto próprio de necessidades, aspirações e idéias que nem sempre se
harmonizam e, não raramente, se conflitam com as dos demais, gerando uma competição por
recursos, que são limitados.
Nesse cenário - e posto ser inevitável o convívio - a segurança e o equilíbrio entre
as necessidades individuais e os recursos disponíveis só se tornam possíveis quando cada um
abdicar de alguns de seus anseios, em favor da integridade coletiva. Uma questão torna-se
inevitável nesse momento: de que forma cada um fará isso e a quem caberá, legitimamente,
essa gestão?
A Teoria Contratualista, convergente no pensamento de Thomas Hobbes (2004),
John Locke (2005) e Jean-Jacques Rousseau (2004), sugere que, através de um pacto social, o
qual se pode chamar também de “contrato social”, os indivíduos renunciariam alguns de seus
direitos naturais, presentes em seu estado primitivo, em torno de ideais comuns, de forma a
garantir a segurança e, consequentemente, a paz social. Ou seja, o homem, ao abdicar de parte
de sua plena liberdade em favor do bem comum e da viabilidade da vida em conjunto,
transfigura-se do seu estado natural, em que vive isolado, para um estado coletivo de
dependência e colaboração mútuas.
A idéia de que uma sociedade existe sob uma ordem estabelecida a partir de um
contrato social, comungada pelos contratualistas clássicos, apresenta, porém, suas
divergências, de acordo com cada autor.
Thomas Hobbes (2004) advoga que o contrato social se justifica como forma de
pacificação social, na medida em que a natureza do homem é bélica, ou seja, que ele tem uma
índole má e que, no estado natural, o homem vive em guerra com seu semelhante, na disputa
por recursos de sobrevivência (daí, a famosa expressão “o homem é o lobo do homem”). Tal
pensamento serviria para fundamentar a atuação absoluta e inquestionável do soberano (no
caso, o monarca, considerando que este autor é tido como representante da nobreza e do
absolutismo), que, no mister de garantir a ordem e evitar a guerra, poderia adotar qualquer
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atitude para a sua consecução, inclusive a tirania e a corrupção, haja vista que o homem
decidiu conceder a sua liberdade e poder ao soberano.
John Locke (2005) defendia a propriedade como um direito natural, que só
poderia ser garantido através do pacto social, pelo qual os homens outorgam ao governo o
direito de defesa e de fazer justiça, ou seja, elegem uma instância imparcial e superior ao
julgamento individual de cada cidadão. A sociedade, porém, deve monitorar o papel do
governante no pacto, inclusive substituí-lo, em caso de descumprimento, haja vista que foi
escolhido pela comunidade. As idéias desse autor alinham-se com os ideais da burguesia.
Por sua vez, Rousseau (2004) defende que o homem possui uma índole boa e, em
seu estado natural, são livres e iguais, gozando de uma felicidade ampla. Para o autor, porém,
esse processo de socialização, em determinado momento, corrompe a boa índole do homem e,
consequentemente, ameaça a liberdade e o estado de igualdade. Ou seja, a civilização
transforma a essência do homem, revelando instintos e necessidades até então latentes,
obrigando-o a assumir uma conduta institucionalizada e regulamentada por normas sociais,
legitimadas pelo “pacto social”, através do qual os indivíduos renunciam suas liberdades
individuais em prol da liberdade coletiva, que garantiria a primeira. Porém, esse mesmo autor
advoga que o povo tem a soberania e que, em nome deste, o poder deve ser exercido.
A partir do contrato social, surge, então, o Estado: figura fictícia dotada de
soberania e força coercitiva para garantir a existência social. Essa é a idéia comum aos
contratualistas.

2.2 A MORAL E O DIREITO

A sustentação das convenções livremente estabelecidas numa coletividade dá-se,
em primeiro momento, pelas normas sociais espontaneamente aceitas e cumpridas pelos
indivíduos, por vezes, até de maneira inconsciente. É o que se pode chamar de moral: um
conjunto de valores e regras de convívio que se processa no campo da consciência, da
intimidade de cada homem, voluntariamente, prescindindo de qualquer intervenção externa
para se manifestar.
Porém, muitas condutas não são adotadas de maneira espontânea pelos indivíduos
integrantes de uma coletividade, talvez por estarem fora do campo da moral de uma
determinada sociedade, ou seja, são amorais, carecendo, assim, de uma força coercitiva para
serem cumpridas.
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Assim, entende-se que tais condutas são regras obrigatórias, imperativas, impostas
por um poder soberano e que se manifestam através do Direito. O Direito, portanto, constituise num conjunto de regras positivadas e coercitivas, em que uma força soberana manifesta-se
de maneira imprescindível para o seu cumprimento.
Percebe-se, assim, que a diferença fundamental entre as normas morais e as
normas jurídicas, que regem uma sociedade, reside no aspecto da coercibilidade, sendo esta
prescindível para as primeiras e indispensável para as segundas.
Surge, então, um questionamento: as normas morais e as normas jurídicas nunca
se coadunam? A resposta exige primeiramente que se entenda que o campo da moral é
delimitado e, portanto, o que está fora desse campo é amoral e, disto, o que conflita com a
moral é imoral.
Nesse sentido, pode-se dizer que existem normas jurídicas amorais, ou seja, que
não estão alheias ou não dizem respeito à moral, sem, contudo serem capazes de violá-la. É o
caso, por exemplo, de uma norma de trânsito que define o sentido de tráfego de veículos
numa determinada rua. Ora, é plausível pensar que é indiferente aos valores morais se os
carros devem trafegar numa determinada direção ou em outra. No caso, a norma jurídica,
embora coercitiva, existe independentemente da moral, porém sem confrontá-la, podendo ser
considerada assim uma norma jurídica amoral.
De outro lado, tudo o que for contrário ou conflitante à moral é tido como imoral.
Por esse aspecto, considerando que a norma jurídica é emanada por um poder soberano e
imperativo, é possível concluir que esta possa ser constrangedora aos anseios e valores morais
da coletividade, forjada tão somente pela força, carecendo de legitimidade. Seria, portanto,
uma norma jurídica imoral.
Ora, se a norma moral não é coercível, significa que não precisaria então de uma
força para o seu cumprimento, ou seja, prescindiria de uma norma jurídica. Por essa premissa,
conclui-se, assim, que a moral e o direito são independentes.
Ora, se um determinado grupo de indivíduos celebrou um pacto para a formação de
uma sociedade, é razoável intuir que seus integrantes venham a obedecer espontaneamente às
normas morais estabelecidas no “contrato social”. Entretanto, podemos considerar como
possível o fato de que nem todos os indivíduos de uma coletividade, incidentalmente, possam
ou queiram submeter-se uma norma moral de maneira espontânea e que, nesse caso, seria
necessária uma norma coercitiva (jurídica) para se fazer cumprir uma norma moral.
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Nesse caso, podemos dizer que pode, sim, haver interferência entre os campos da
moral e do direito. É nisso que consiste a Teoria do Mínimo Ético, desenvolvida pelo filósofo
inglês Jeremias Bentham, em que o direito manifesta-se como um instrumento coercitivo para
garantir o cumprimento das normas morais, que eventualmente não sejam obedecidas, de
maneira espontânea, por algum indivíduo. A conclusão, pois, é que o Direito é uma reserva
mínima da moral, considerada obrigatória e que estaria inserido nesta.
Sobrevém, assim, a figura do Estado, a quem, imbuído de representatividade,
legitimidade, força coercitiva e soberania inalienável e indivisível, cabe fazer a
regulamentação e a gestão (ou governo) desse “contrato social”, valendo-se do Direito, para
garantir o bem estar coletivo aspirado pela moral.

2.3 O DELITO E SUAS ORIGENS

A partir do que foi até então exposto, pode-se afirmar que a moral e o Direito,
através de seus respectivos regramentos, servem de comandos referenciais para a conduta dos
indivíduos em sociedade. Assim, espera-se que essa conduta, omissiva (quando o indivíduo se
abstém de praticar uma ação) ou comissiva (quando o faz), seja aderente às normas morais e
jurídicas estabelecidas.
No início, foi dito que, como forma de garantir a própria subsistência, cada
homem abdica de uma parcela de sua liberdade, que era plena em seu estado natural,
submetendo-se às regras da vida em grupo, onde o bem estar coletivo é objetivo. “A soma
dessas partes de liberdade, assim sacrificadas ao bem geral, constitui a soberania da nação”,
afirma Beccaria (2014).
O autor, porém, adverte que:

Ninguém faz graciosamente o sacrifício da própria liberdade apenas visando ao
bem público (...) pois a tendência do homem é tão forte para o despotismo, que ele
procura, incessantemente, não só retirar da massa comum a sua parte de liberdade,
como também usurpar a dos outros (...) Somente a necessidade obriga os homens a
ceder uma parcela de sua liberdade. (BECCARIA, 2014, p.16)

Infere-se, assim, que a conduta de um indivíduo, alheia ou incompatível com
aquela regulamentada pela Moral ou pelo Direito constitui-se numa infração às regras, uma
violação à ordem institucionalizada e, portanto, é tida como inaceitável para a conservação do
bem estar da coletividade. Essa conduta, que representa uma ameaça à harmonia e à
integridade da coletividade, é o que se pode chamar de delito.
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Nesse sentido, o delito é uma afronta ao pacto social e ao Estado e, portanto,
quem o comete é considerado um inimigo da sociedade e do interesse público, que está alheio
ao grupo, um rebelde, ou inimigo da pátria, como assim define Rousseau (2005):

Ademais, qualquer malfeitor, atacando o direito social, pelos seus crimes torna-se
rebelde e traidor da pátria, deixa de ser um seu membro ao violar suas leis e até lhe
move guerra. A conservação do Estado é então incompatível com a sua, sendo
preciso que um dos dois pereça, e, quando se faz que um culpado morra, é menos
como cidadão do que como inimigo” (ROUSSEAU, 2004. p. 52)

No entanto, as normas morais e jurídicas devem estar legitimadas pelo
sentimento do indivíduo, sob pena de serem afrontadas. É o que conclui Beccaria (2014), ao
afirmar que:
A moral política não pode proporcionar à sociedade nenhuma vantagem durável, se
não for fundada sobre sentimentos indeléveis do coração do homem. Toda lei que
não for estabelecida sobre essa base encontrará sempre uma resistência à qual será
constrangida a ceder. (BECCARIA, 2014, p. 16 )

Assim, ao se buscar conceituar o delito, torna-se inevitável o exame das causas
que levam o indivíduo a cometê-lo, tornando-se oportuno, assim, destacar alguns referenciais
que norteiam a criminologia moderna, embora não seja pretensão deste estudo desenvolver
investigação sobre o fenômeno do crime. Por sua natureza complexa, a criminologia moderna
procura cientificar o fenômeno do crime, sob três vertentes: sociológica, bioantropológica e
psicológica.
No viés sociológico, é consenso entre os estudiosos a identificação de duas
correntes principais: a Teoria Ecológica e a Teoria da Anomia. Também alcunhada de “Escola
de Chicago”, Teoria da Ecologia Humana foi fruto de estudos desenvolvidos por estudiosos
da Universidade de Chicago, com destaque para Robert E. Park (“The City: Suggestion for
the Investigation of Human Behavior in the City Environment”) , tendo como objeto o
processo de urbanização acelerado das cidades norte americanas no século XIX, que sofreram
um intenso fluxo migratório motivado pela industrialização. Nesse processo, destacou-se a
acirrada competição entre imigrantes e americanos natos, na disputa por moradia e empregos,
o que favoreceu o surgimento de favelas, guetos e gangues.
O princípio basilar Teoria Ecológica traz a premissa de que a criminalidade é
determinada pelo meio em que o indivíduo está inserido, ou seja, ela é produzida pela própria
sociedade.
A teoria da Ecologia Humana fundamenta-se em dois conceitos de ciência natural:
1) simbiose, e 2) invasão, dominação e sucessão, baseando-se na perspectiva de
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vida coletiva como um processo adaptativo consistente da interação entre meioambiente, população e organização. (MADEIRA, 2003)

Por essa teoria, pode-se afirmar que o crime não é um fenômeno individual, mas
sócio-ambiental, fruto da interação do homem com o meio ambiente, a população, a cultura e
a organização social no qual ele encontra-se inserido.
Já a Teoria da Anomia tem como o maior referencial Durkheim (2010), através da
sua obra “Da Divisão do Trabalho Social”. Etimologicamente, anomia significa ausência de
leis ou regras, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Para o autor, a divisão do
trabalho acaba por gerar estratificação social, o que provoca um funcionamento patológico da
sociedade, cujos efeitos são a degradação da solidariedade e o conflito entre as classes sociais.
As intensas transformações do mundo moderno não permitem prosperar a
evolução contínua de regras comuns, o que acarreta uma perda de identidade e ausência de
objetivos e normas, ou seja, uma situação de anomia, que conduz à degradação social.
Nesse estado de crise e incertezas em relação à constância das crenças e das
instituições, os indivíduos, carentes de identidade social, não reconhecem mais a legitimidade
das normas do grupo, ao mesmo tempo em que também não encontram outras que as
substituam, passando a adotar condutas infringentes.
A vertente bioantropológica, por turno, explica que existem alguns indivíduos que
possuem um potencial nato para a prática do delito, que revelado em seus traços físicos. É a
“Teoria do Criminoso Nato”, que tem como maior difusor o italiano Cesare Lombroso, que
definiu traços étnicos e anatômicos dos indivíduos como característicos de um
comportamento delituoso, segundo Koudela. Além disso, o autor defende que o criminoso
nato padece de desvios comportamentais, psicológicos e sociais, demonstrando extrema
insensibilidade moral e afetiva.

Sem dúvida, os delinqüentes não ignoram o que é justiça, mas não a sentem:
deformam a moral e a religião ao sabor de suas paixões. Daí decorre a frequência
de suas reincidências, que para certos delitos, em particular para a rebelião (100%),
o roubo (70 a 72%), as agressões e ferimentos (57 a 60%), a bigamia (50%) e o
incêndio (40%), tornam-se mais a regra do que a exceção; e se colocarmos esses
delitos em relação aos crimes mais frequentes cometidos na juventude, roubo,
estupro, vadiagem, agressões e ferimentos, homicídios, incêndios, vemos que
constituem o contingente especial dos deliquentes natos. Efetivamente só podemos
assim qualificá-los do ponto de vista jurídico quando constatada a reincidência,
direta ou indireta, pouco importa. (LOMBROSO, 1983, p. 491-492, apud
KOUDELA, 2007).

Koudela (2007) também observa que não se mostra absurdo inferir que o estudo
de Lambroso (1983) tem influência da Teoria da Evolução, de Charles Darwin, considerando,
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inclusive, a época em que foi elaborado (século XIX), quando o Eurocentrismo era uma idéia
efervescente que enaltecia o padrão do homem branco europeu como ideal, fato que também
pode conduzir à conclusão acerca do caráter discriminatório da “Teoria do Criminoso Nato”.
A vertente psicológica possibilitou um melhor entendimento dos aspectos sociais
e bioantropológicos da criminologia, fundada na teoria psicanalítica de Freud, segundo a qual:

o processo de adaptação social compreendia três fases: a fase das primeiras relações
da criança com seus pais; a fase de formação do superego; a fase de formação do
grupo no seio da família”(KOUDELA, 2007).

O mencionado autor procura interpretar Freud, afirmando que existem três
aspectos básicos de personalidade: o id, que são impulsos biopsicológicos, não civilizados e
do tipo animal presentes no nascimento e que buscam obter prazer e evitar sofrimento; o ego,
que é o aprendizado da criança e sua reação aos objetos que causam prazer ou sofrimento; e,
por último, o superego, que é fruto da experiência com outros indivíduos - em especial, os
pais e educadores - e que tende a inibir os impulsos do id.
Koudela (2007) conclui que, partir desses três aspectos da personalidade, decorre
uma idéia de criminalidade, transcrevendo o seguinte trecho da obra de Albergaria (1988):

O ser humano entra no mundo como criminoso. Durante os primeiros anos de vida
a sua criminalidade estaria no mais alto grau. A adaptação social começaria depois
de vencido o complexo de Édipo. O futuro criminoso não consegue levar adiante a
adaptação social. A criminalidade não é um defeito congênito, mas de educação. A
delinqüência seria expressão substituta de experiências de uma personalidade
reprimida. (ALBERGARIA, 1988, p 139, apud KOUDELA, 2007)

Diante do exposto, infere-se que delito deve ser entendido como um fenômeno
multifacetado, de natureza complexa, e, sendo considerado um mal, também exige uma
multiplicidade em seu tratamento, que se traduz pela pena, que deve ser adequada a ponto de
repará-lo.

2.4 A PENA SEGUNDO AS TEORIAS ABSOLUTA E RELATIVA

A reação ao delito é a pena. É a força contrária, antagônica, posterior, advinda do
injuriado. A pena compreende, numa visão primária, um caráter retributivo a um delito, que
visa a compensação de um mal ou injúria praticada, que pode ser interpretada como uma
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reação legítima do Estado, no exercício do jus puniendi (direito de punir), à conduta ilegítima
praticada pelo indivíduo.
Nisto consiste a Lei de Talião (“olho por olho, dente por dente”), que, não
obstante toda evolução do pensamento da civilização, ainda serve de paradigma de justiça,
conforme se infere do pensamento Kant (2005), quando afirma que “só a Lei do Talião
proclamada por um tribunal pode determinar a qualidade e a quantidade da punição”
Assim, sendo o delito um mal, a resposta, em represália, representa um outro mal
– a pena. Posto desta forma, é plausível concluir que o delito e a pena são forças recíprocas e
antagônicas, que se anulam, como numa equação algébrica, conforme analogia feita por
Carnelutti:
Na fórmula matemática que nos serviu para esclarecer a função da pena, se o
resultado da soma dos dois números que representam, respectivamente, o delito e a
pena, tem de ser igual a zero, estes dois números, positivo e negativo, devem
igualar-se: se d – p = 0, é claro que d = p. Em palavras simples, delito e pena
devem ser, exatamente, anverso e reverso de uma mesma medalha; a diferença não
está mais em ser um o anverso e o outro o reverso, ou seja, algebricamente, um um
mais e o outro um menos (CARNELUTTI, 2015, p. 45)

O primeiro efeito dessa relação algébrica entre o delito e a pena é a concepção
de que o primeiro é uma força que causa desordem ou rompimento no equilíbrio social
pretendido pela lei. A segunda representa uma força contrária capaz de restabelecer o
equilíbrio ou a ordem violada.
À primeira vista, dir-se-ia que os dois males, em que respectivamente delito e pena
consistem, devem resolver-se em um sofrimento do ofensor idêntico ao sofrimento
do ofendido. A esta solução primitiva do problema da pena, vimos, já corresponde
ao problema do Talião. (CARNELUTTI, 2015, p. 46)

Até aqui somente se sobressai a idéia da pena como um mero castigo ou uma
retribuição do poder do Estado àquele que quebrasse as regras impostas pelo Contrato Social.
É nisso que se funda a Teoria Absoluta ou Retributiva da pena.
Segundo este esquema retribucionista, é atribuída à pena, exclusivamente, a difícil
incumbência de realizar Justiça. A pena tem como fim fazer justiça, nada mais
(BITENCOURT, 2000, p . 68).

Imannuel Kant, com a teoria de retribuição moral ou ética e George W. F. Hegel,
que criou a teoria da retribuição lógico-jurídica, são os dois grandes expoentes da Teoria
Retributiva, na concepção de Silva (2016), que assim esclarece:
O retribucionismo Kantiano não via na pena qualquer consequência externa a ela
própria, ainda que apresentasse efeitos secundários positivos, para fins de garantir a
boa convivência entre os homens. O que se exigiria era que pena fosse justa, na

34

medida em que correspondesse proporcionalmente à gravidade do delito cometido:
a lei do talião.
A teoria retributiva de Hegel (lógico-jurídica), muito embora não considerasse a
pena como uma consequência do desvalor moral da norma por parte do agente do
delito, como queria Kant, se fundava no mesmo princípio: fazer justiça sem
pretender qualquer utilidade utilitária. Entretanto, utilizava a pena para restabelecer
o direito e não como ume retribuição moral, compensatória do mal pelo mal.
(SILVA, 2016, P. 32-33)

Deve-se considerar, assim, que o delito, que representa a vontade particular do
agente, seja respondido e negado por meio da pena, que, por sua vez, representa a vontade
geral da sociedade, consubstanciada no pacto social, o que leva à conclusão que a função
retributiva é necessária e primordial, pelo menos é o que se pode inferir do pensamento de
Silva (2016):
Não há como negar que as teorias retributivas tiveram seus pontos positivos.
Contemporâneas ao nascimento do Estado Liberal, em contraponto ao Estado
Absolutista, estabeleceu-se por intermédio da proporcionalidade entre a pena e mal
causado, um limite à atuação penal do Estado, que até ali impunha penas
desumanas e abusivas. A proporcionalidade entre crime e castigo no direito penal
moderno tem força de princípio, o que é um mérito das teorias absolutas. (SILVA,
2016, p 33)

Porém, essa analogia matemática deve ser compreendida no sentido de que não se
pode desfazer aquilo que foi feito. Ou seja, a pena não se presta a converter o delito em algo
não feito.
Se aquilo que é feito é feito e não pode converte-se em não feito, a pena poderá,
naturalmente, impedir um novo feito, mas não eliminar o feito já acontecido; tal é o
fundamento da inclinação a resolver em ne peccetur o quia peccatium est ou, como
costumamos dizer, a repressão na prevenção, não se pode negar que, quando se
contrapõe esta àquela, a idéia de repressão é melhor intuída que concebida, ou seja,
expressada em um conceito: à pergunta por que se reprime, nós não saberíamos, em
definitivo, responder senão porque reprimindo se previne um novo delito.
(CARNELUTTI, 2015, p. 36)

Assim, além do mister de restauração da ordem, cabe à pena a prevenção ao
delito, entendendo-se repressão como uma força que visa impedir que algo aconteça ou
permaneça. Nesse sentido, infere-se que, da repressão, deriva um efeito secundário da pena: o
de prevenir que outros delitos ocorram.
O que até agora se disse não exclui, em absoluto, que, além da função repressiva,
consistente em restaurar a ordem violada, a pena tenha, ainda, a de impedir as suas
ulteriores violações; mas são duas funções distintas e diversas e a diversidade se
resolve em uma preeminência da primeira em comparação com a qual a segunda é
uma função acessória. (CARNELUTTI, 2015, p. 41)

35

Se a função repressiva da pena atua no campo abstrato de restauração da ordem
firmada no pacto social, a função preventiva produz um efeito prático, material, na medida em
que evita a ocorrência de novos delitos. Ou seja, a pena, como prevenção, tem um caráter
utilitário. Essa é a essência da Teoria Relativa da pena, também chamada de Preventiva ou
Utilitária: “é preferível prevenir os delitos, a ter que puni-los” (Beccaria, 2014).
A prevenção se opera, a princípio, por meio da intimidação geral dos cidadãos,
possuindo, assim, um caráter ameaçador, de coação psicológica sobre os indivíduos para não
praticarem o delito.
Com a ameaça de pena, avisando os membros da sociedade quais as ações injustas
contra as quais se reagirá; e, por outro lado, com a aplicação da pena cominada,
deixa-se patente a disposição de cumprir a ameaça realizada. (BITENCOURT,
2000, p . 76)

Essa coação intervém, de maneira geral, sobre toda a sociedade, daí se denominar
“prevenção geral”, que, a princípio, tem como fito impelir todos os cidadãos a não praticarem
uma

determinada

conduta

tida

como

criminosa

(prevenção

geral

negativa)

e,

complementarmente, impor um novo parâmetro de moral e conduta no consciente coletivo
(prevenção geral positiva).
A prevenção geral negativa se manifesta, em primeiro momento, pela intimidação
genérica dos indivíduos para não praticarem condutas criminosas, por meio da ameaça à
aplicação de sanções legais, tornando-se mais efetiva na medida em que se opera o processo
penal, por meio da cominação e da execução da pena.

Assim, nesta vertente doutrinária, a pena se impõe pelo medo, ou seja, ela deve ter
a capacidade de atemorizar as pessoas da sociedade, independente do sofrimento da
pessoa que a suporta, para que aquele delito não seja praticado novamente.
Portanto, as penas teriam de ser proporcionais aos fatos pelos quais são impostos,
devendo ser mais rígidas à medida que os crimes prescritos por elas fossem
praticados. (MORAES, 2013)

Noutra vertente, a prevenção geral positiva compreende o conjunto normativo de
uma sociedade, onde são expressos os valores a serem preservados, os delitos, as respectivas
penas e as regras do processo penal. Além disso, revela-se através da anuência e da ratificação
dos cidadãos quanto aos padrões éticos e na confiança em relação ao sistema jurídico, na
medida em encontram-se convencidos da efetividade da pena como forma de
restabelecimento do equilíbrio social turbado pelo delito.
O aspecto positivo da prevenção geral relaciona-se com a manutenção da fidelidade
jurídica dos cidadãos e opera de diversas formas.
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A primeira consiste no estabelecimento de diretrizes de conduta para a sociedade,
através da demonstração do especial valor de determinados bens jurídicos, que se
faz por meio da criação dos tipos penais, da cominação das penas correspondentes e
do estabelecimento dos critérios de persecução penal. A segunda forma pela qual
opera a prevenção geral positiva decorre da confiança que surge na sociedade a
partir da constatação de que o Direito efetivamente se aplica. E, ao final, a
prevenção geral positiva opera também através do efeito de pacificação que se
produz quando, em virtude da aplicação e execução da sanção penal, a consciência
jurídica da sociedade se tranqüiliza e considera solucionado o conflito com o autor
da infração.
A Teoria da Prevenção Geral Positiva busca, pois, gerar efeitos sobre os indivíduos
não-criminalizados da sociedade, não intimidando-os para se omitirem da prática
do ilícito, mas para produzir um acordo para reafirmar a confiança no sistema
coletivo, impondo um mal ao agente delinqüente. Demonstra desta forma que a
pena é maior que o incômodo produzido, como reflexo do fato ilícito, que é o único
que importa, exprimindo-se na desconformidade da vigência da norma,
indispensável para uma coletividade existir. (MORAES, 2013)

Enquanto a prevenção geral alcança toda a sociedade, a prevenção especial recai
sobre o próprio indivíduo que praticou o delito, no propósito de convencê-lo a não reincidir na
conduta e de recuperá-lo para o retorno à convivência social pacífica.
Deste modo, a prevenção especial refere-se à atuação sobre o indivíduo que já
delinqüiu, a fim de que ele não volte a delinqüir, e teoricamente opera três
diferentes formas: através da intimidação pessoal do condenado, da sua
neutralização, decorrente da segregação compulsória e, afinal, da sua
ressocialização ou reintegração social. (MORAES, 2013)

Assim como a prevenção geral, a modalidade especial também se vale da
intimidação e coação psicológica do indivíduo delinquente, por meio da cominação da pena,
seja esta privativa de liberdade ou de outra espécie.
Adicionalmente, entretanto, a prevenção especial também busca, através da
reclusão, isolar o criminoso do meio social, de maneira a impedi-lo de agir delituosamente. A
idéia é proteger a sociedade de novas atuações daquele agente infrator. Quando fundada
somente nesse aspecto, qual seja, da segregação social compulsória do deliquente, diz-se da
prevenção especial negativa, cujo único intuito é neutralizá-lo.
Essa neutralização, que consiste em tornar inócua a atuação do indivíduo
criminoso, poderá ser relativa - quando a segregação, através do encarceramento, tem caráter
temporário - ou absoluta, nos casos de prisão perpétua ou mesmo da pena de morte.
O sentido de prevenção, neste caso, resume-se em impedir a ocorrência de novos
delitos por meio de imposição de limites físicos (encarceramento) ou a pena de morte ao
criminoso, considerando a impossibilidade de recuperação do mesmo. A pena é tida como
uma espécie de procedimento terapêutico de assepsia social, em que se tem o criminoso como
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um agente patológico, nocivo e, que, portanto, deve estar isolado da sociedade - ao menos
enquanto durar o período da punição - a fim de se evitar o contágio.

2.5 A PREVENÇÃO ESPECIAL POSITIVA OU FUNÇÃO RESTAURADORA DA PENA
O propósito da pena não se esgota com a mera restauração da ordem violada como sugere a Teoria Absoluta ou Retributiva - ou da prevenção contra novas desordens ou
delitos - como visa a Teoria Relativa ou Preventiva. Isso alcança somente um campo
extrínseco, objetivo, de preservação da harmonia e da segurança no plano da sociedade.
Uma pessoa, ao cometer um delito, macula a ordem e a harmonia estabelecidas
para uma sociedade, o que enseja a atuação de uma força repressora (pena) que anule esse mal
e que previna novas ocorrências, desencorajando o delituoso e as outras pessoas de cometê-lo
posteriormente. Assim, os efeitos da prevenção devem alcançar não somente os cidadãos que
não tiveram relação direta com o delito, mas, também, o sujeito delinquente.
Infere-se, portanto, que o efeito preventivo da pena só será plenamente eficaz se o
autor também não reincidir em nova prática delituosa, o que pode ser feito, como visto, pela
segregação ou neutralização desse agente criminoso, que caracteriza a prevenção especial
negativa.
Porém, a pena deve atuar também no campo subjetivo da personalidade e da
psique do agente criminoso, para a consecução plena de seu propósito, pois “o delito não é
reprimido até que o réu seja emendado; o problema da pena se resolve, pois, no conceito da
emenda ou da reeducação”, alerta Carnelutti (2015, p. 59).
Isso pode, de certa forma, explicar a natureza da pena de morte, que, na acepção
de Carnelutti (2015, p. 62), “matar o réu pode ser uma medida de segurança; mas uma pena,
não”. Ora, se o criminoso for punido com a morte, podemos afirmar que a repressão atuou
somente no campo objetivo, ao restabelecer a ordem violada e a desencorajar os demais
cidadãos a não cometerem o delito que ensejou a pena capital. Porém, não alcançou o plano
subjetivo, posto que não há se falar em efeito preventivo em relação ao delituoso, pela óbvia
razão de este não mais estar vivo. Nesse caso, a missão da pena não se aperfeiçoa, posto
inexistir a sua função restauradora, na medida em que, para corrigir o réu, é preciso
conservar-lhe a vida.
A restauração do criminoso surge, então, como uma nova função para a pena, que
também pode ser chamada de prevenção especial positiva. Essa modalidade da Teoria
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Relativa Especial procura empreender a correção do indivíduo e a sua consequente
ressocialização.
Em outras palavras, essa vertente da teoria aduz “que a finalidade última das
sanções penais, bem em sua forma de penas propriamente ditas, bem nas medidas
de segurança e reabilitação, deve ser a reinserção social ou a ressocialização do
delinqüente, evitando desta forma que, uma vez cumprida sua pena, volte a
delinqüir. (BALDISSARELLA, 2011)

A prevenção especial positiva também promete trazer um outro efeito utilitário
para a sociedade, que é a redução dos índices de criminalidade, através da diminuição da
reincidência.
Mas como se opera essa correção? Como a pena pode atuar no campo subjetivo
do delituoso? Primeiro, é preciso convencê-lo de que a sua conduta delituosa é nociva. Porém,
isso não se mostra suficiente, pois ele poderia, a priori, ter essa consciência, o que não o
impediu de praticar o crime e nada garante que, a posteriori, venha a reincidir.
A solução, pois, vai além da consciência da nocividade da conduta: é preciso que
sobrevenha o arrependimento, fruto de meditação espiritual, que traga, ainda, o auto
julgamento, a auto expiação, a auto absolvição e, por fim, a determinação espontânea de
recuperação.
O arrependimento não é outra coisa que uma condenação de si mesmo, e a
penitência uma espontânea expiação. Arrepende-se quem reconhece o seu pecado,
e o reconhecimento ou constatação do mesmo é a condenação; mas tal
reconhecimento, para ser verdadeiro, implica uma realizada inversão da alma do
culpado, o qual, voltando sobre o ato, se julga, se envergonha, e se castiga; (..) Se
agora alguém dissesse que tudo isto vale no plano religioso, ou, ao menos, no plano
moral, mas não no plano do Direito, cometeria o erro de não perceber que o
problema da pena é, antes de mais nada, um problema moral; (...) Deriva disso que,
para responder à sua função, a pena deve resolver-se na imposição, ao réu, de um
modo de viver, pelo qual ele possa, o mais rápido possível e o mais seguramente
possível, alcançar o arrependimento e, com isso, readquirir a liberdade.
(CARNELUTTI, 2015, p. 60-62)

Esse processo de transformação interior é fundamental, pois deve partir do
indivíduo a iniciativa de busca pela correção. Porém, isso talvez não se mostre suficiente,
posto que a criminalidade deve ser entendida como um fenômeno multifacetado, ou seja,
diversos podem ser os motivos que levam um indivíduo a cometer um delito, inclusive, ou
principalmente, as condições do meio no qual ele está inserido, que podem refletir uma
ausência ou falha da atuação estatal.
Porém, a ação do Estado não se limita à neutralização do agente delituoso por
meio do encarceramento, como sugere a prevenção especial negativa, mas deve,
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complementarmente, intervir da maneira mais adequada à individualidade da situação,
oferecendo as condições necessárias ao aperfeiçoamento do seu processo de recuperação.
Não é difícil inferir que a função restaurativa da pena exige uma tarefa árdua e
complexa, pois deve recair sobre o espírito e a singularidade do universo pessoal do réu. É,
pois, um exercício conjunto do poder punitivo e do indivíduo punido, necessariamente.
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3 A PRISÃO E A FUNÇÃO RESTAURATIVA DA PENA

3.1 A EVOLUÇÃO DA PRISÃO COMO FORMA DE PUNIÇÃO
Os primórdios da civilização revelam um caráter meramente retributivo – ou até
mesmo vingativo - da pena, ou seja, a vítima, os seus próximos ou mesmo a própria sociedade
retribuíam a ofensa com outro mal, numa espécie de vingança privada ao ofensor. A Lei do
Talião, que pregava o “olho por olho e dente por dente”, embora ainda atrelada à idéia de
vingança privada, constituiu-se num avanço, na medida em trazia o conceito da
proporcionalidade, segundo Greco (2017).

Durante milênios o castigo dos atos criminais se levava a cabo mediante a vingança
privada. A intervenção da coletividade se dava somente para aplacar a cólera de um
deus que se supunha ofendido. Se produzia uma identificação delito-pecado, idéia
que informará durante anos de forma decisiva toda a fisionomia penal. Nesta
evolução o talião supôs um tímido intento de superar a absoluta arbitrariedade com
que se aplicava a pena anteriormente. (FALCON Y TELA, 2005, p. 97, apud
GRECO, 2017, p. 85)

Buscando resgatar o histórico das prisões, Greco (2017) afirma que, nessa época
antiga, a prisão existia como custódia provisória, onde o terror, a tortura e o sofrimento
prevaleciam.
Na antiguidade, a prisão, a exemplo do que acontecia na China, no Egito e na
Babilônia, era um lugar de custódia provisória e tormento. Ali, o acusado era
submetido a interrogatórios cruéis, em que o uso da tortura era constante.
Procurava-se arrancar do acusado a confissão que o levaria à condenação, a qual,
como já dissemos, poderia ser apenas corporais, aflitivas, ou mesmo à sua morte,
levada a efeito através das mais variadas formas (GRECO, 2017, p. 98)

Mais adiante, na época do absolutismo, os crimes passaram a significar uma
afronta pessoal ao monarca e a pena, na sua função reparadora da ordem, era manifestada nos
corpos dos condenados, através de procedimentos cruéis, em que o condenado era submetido
à tortura, execração pública e mutilação, conforme revela Foucault (2014), no tópico
“suplício”, de sua obra “Vigiar e Punir”.
O suplício era uma pena corporal, cujo sofrimento deveria ser equivalente ao
delito cometido, numa espécie de código jurídico da dor, e era ostentado, de maneira que os
corpos dos condenados eram expostos ao público, exibidos em ruas e praças públicas, numa
demonstração da vitória do Estado ante ao criminoso, revelando aos demais a gravidade do
crime e doutrinando-os a não o praticarem, como forma de manifestação da função preventiva
da pena.
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Além disso, o processo de condenação era sigiloso, inclusive em relação ao
condenado, numa demonstração clara da soberania do rei face aos súditos. Assim como na
antiguidade, o cárcere, nesse período, não existia como uma forma de punição, mas como
medida de segregação de pessoas, constituindo-se em verdadeiros depósitos de gente, onde os
condenados eram submetidos a condições extremamente precárias de higiene e alimentação.
A prisão servia meramente de instrumento de custódia do Estado para resguardar o processo
penal, donde, a partir daí, a pena, transfigurada no suplício, afligiria o condenado.
Entretanto, Greco (2017) destaca que, nessa época, também existiam as prisões
eclesiásticas, que serviam àqueles que gozavam de certas prerrogativas, como os sacerdotes e
religiosos. Nela, os infratores eram submetidos à disciplina e ao trabalho, e, por meio da
oração e meditação, eram conduzidos ao arrependimento. Para esse autor, tal espécie de
cárcere constituiu-se em um precedente muito importante para o que seria o futuro das
prisões, “que passaram a ter a finalidade precípua de segregação da liberdade do ser humano
como pena imposta pelo Estado” (Greco, 2017, p. 102).
Em contraponto, sobreveio o Iluminismo, quando então se iniciou o
questionamento e a irresignação ante à barbárie e aos abusos do cárcere e do suplício, cujos
castigos eram bem mais severos e cruéis do que os males praticados pelos condenados, com
destaque para o pensamento de Beccaria (2014), que defendeu a humanização e a
proporcionalidade da pena de acordo com o delito.
A idéia era que a pena não fosse adotada como uma vingança, um castigo cruel,
numa estrita e mera função retributiva, mas que tivesse a missão regenerativa, de recuperação
moral do infrator.
Assim, passada a era medieval, no século XVIII, com o advento da burguesia e da
industrialização, em que se fazia necessária uma eficiente forma de proteção da propriedade
privada contra os ataques de depredadores, o Estado passou paulatinamente a abolir as
punições físicas, passando a adotar métodos mais sofisticados, mais eficientes e, talvez, até
menos onerosos, com “punições menos diretamente físicas, uma certa sutileza na arte de fazer
sofrer, um arranjo de sofrimentos mais sutis, mais velados e despojados de ostentação”,
assinala Foucault (2014).
A punição se transforma. O suplício passa a ser abolido. “A execução pública é
vista então como uma fornalha em que se acende a violência”, relata o autor, uma ameaça ao
poder soberano, na medida em que a tirania conduz à revolta e em que o juiz assumia o papel
do assassino no suplício e o supliciado “um objeto de piedade e de admiração”. Era preciso,
então, humanizar a punição.
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A punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocando
várias conseqüências: deixa o campo da percepção quase diária e entra no da
consciência abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade não à sua intensidade
visível; a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais o
abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Por essa
razão, a justiça não mais assume publicamente a parte de violência que está ligada
ao seu exercício. O fato de ela matar ou ferir já não é mais a glorificação de sua
força, mas um elemento intrínseco a ela que ela é obrigada a tolerar e muito lhe
custa ter que impor. (FOUCAULT, 2014, p. 14-15).

A pena começou a migrar dos corpos dos condenados para a sua psique, para a
sua alma, através da repressão, da privação (sexual, por exemplo), do confinamento, das
obrigações (trabalho) e das apreensões. É o nascimento da prisão como pena, a partir do
século XIX, segundo Foucault (2014).

Se a justiça ainda tiver que manipular e tocar o corpo dos justiçáveis, tal se fará à
distância, propriamente, segundo regras rígidas e visando a um objetivo bem mais
‘elevado’. (...) Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais
duras, sobre o que, então, se exerce? (...) Dir-se-ia inscrita na própria indagação.
Pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo deve
suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a
vontade, as disposições (FOUCAULT, 2014. p.16-21).

Embora agora figurando como a principal forma de punição, em substituição ao
suplício, em que era meramente uma medida de custódia, a prisão ainda apresentava os
mesmos problemas de desumanidade, configurando-se em um lugar insalubre em que os
direitos mínimos de respeito à pessoa humana não eram observados.
Nesse período, também surgiram pensadores que, movidos pelo espírito
iluminista, buscaram reformar o caráter da prisão, de maneira atribuir-lhe um modelo mais
humanista. Eram os reformadores, a exemplo dos ingleses John Howard (nascido em 1726) e
Jeremy Benthan (nascido em 1748), que cunhou o caráter utilitarista do Direito e o modelo de
arquitetura de prisão chamado panóptico, ou seja, de “visão total”, onde todo o seu interior
pudesse ser visto de um único ponto.

Depois de avaliar e criticar inúmeras prisões, Howard, em seu livro intitulado
Estate of prisions, fixou as bases para um cumprimento de pena que não agredisse
os demais direitos do homem, a saber: 1) higiene e alimentação; 2) disciplina
distinta para presos provisórios e os condenados; 3) educação moral e religiosa; 4)
trabalho; 5) sistema celular mais brando.
(...)
Para Bentham, o cidadão deveria obedecer ao Estado, não pelo fato de que estaria a
ele vinculado por um suposto contrato social, mas sim porque a obediência
contribuiria para a felicidade geral, ao contrário da desobediência. A felicidade
geral, entendida como o interesse da comunidade como um todo, era fruto de um
cálculo de natureza hedonista, ou seja, o resultado da soma do bem comum e das
dores dos indivíduos.
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Dessa forma, substituiu a teoria do direito natural pela teoria da utilidade. Através
de um estudo empírico, dizia, é que se podia provar se um comportamento ou uma
instituição podia ou não ser considerada útil.
(...)
A teoria utilitarista seria de extrema importância para a sua luta reformista. Como
um humanista, Bentham propunha a reforma do sistema prisional por um modelo
que garantisse a dignidade da pessoa humana. Passou a dedicar-se a encontrar esse
modelo, o que ocorreu com a criação do chamado panóptico. (GRECO, 2017, p.
116-119)

Ao discorrer sobre a idéia do panóptico - ou “aquilo que tudo vê”, que favorece a
observação e a vigilância dos confinados, sem que estes percebam isso de forma clara,
Foucault (2014) sugere que o arquétipo é a arquitetura das prisões, embora estivesse presente
em outras instituições. A mera sensação de estar sendo observado induz a uma redução na
conduta transgressiva.
Segundo Foucault (2014), com a prisão, os corpos passam por um processo de
docilização, a partir da rigidez disciplinar. O intuito da disciplina é tornar os corpos dóceis e,
para isso, torna-se imprescindível observá-los. A vigilância passa suprir a punição no
exercício do poder de controle exercido sobre os indivíduos, numa tentativa de transmitir uma
imagem de benevolência do Estado.

3.2 A DETERIORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO NA PRISÃO E A FORMAÇÃO DO
ESTIGMA

Foucault (2014) estabelece uma relação entre o papel das instituições e as pessoas,
quando vislumbra que os tratamentos dados aos apenados nas prisões, aos loucos nos
hospícios e manicômios, aos soldados nos quartéis, aos operários de uma fábrica e às crianças
na escola se assemelham, pois impõem limites ao grupo social, transfigurados pelo
confinamento em instalações seguras, organizadas em um padrão celular e regidas por um
código disciplinar e que não se traduzem num avanço nos sentimentos morais e humanitários,
mas como mudança de estratégia do poder, visando o disciplinamento e a docilização dos
corpos.
Esse tipo de instituição caracterizada por regras, obrigações e padrões de conduta
definidos e onde convivem um mesmo grupo de indivíduos confinados e segregados da
sociedade por um certo período de tempo, é denominada por Goffman (2001) de “Instituição
total”, a exemplo das prisões e dos manicômios. Nela, o indivíduo o começa a sofrer
transformações em seu “eu”, de maneira que toda a concepção que ele tem de si mesmo, dos
seus bens e da sociedade, forjada na convivência familiar e nas relações sociais, começa a se
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desconstruir, num processo de adaptação que o autor chama de “mortificação do eu”, a partir
de uma reordenação pessoal.
Essa adaptação se dá quando o interno aceita e cumpre as regras e padrões de
conduta impostos pela instituição total, cooperando com esta, sendo assim chamada de “ajuste
primário”, ou quando ele viola essas regras e padrões no intuito de obter satisfações proibidas
e fugindo das obrigações determinadas pela organização, o que é apontado como “ajuste
secundário”.
Essas espécies de adaptações são reações que o internado manifesta em relação às
regras da instituição, classificadas pelo autor em: “afastamento da situação”, quando o interno
mostra indiferença aos acontecimentos; “intransigência”, quando ele se rebela às regras;
“colonização”, quando ele interpreta como razoável a vida institucional em relação ao mundo
exterior; “conversão”, quando ele aceita e cumpre fielmente as regras; “viração”, quando ele
busca evitar dores físicas e psicológicas pelo emprego de diversas táticas e “imunização”,
quando ele vê com apatia o mundo institucional.
Ao final desse processo de “mortificação do eu” e de reordenação pessoal, o
internado vive uma angústia por se ver incapaz de se readaptar aos novos hábitos do mundo
externo, quando da saída da “instituição total”, o que o autor denomina de “desculturamento”.
A vida na instituição total deixa marcas depreciativas, cicatrizes profundas no seu
eu, na sua identidade. Goffman (1988) afirma que as pessoas têm uma identidade pessoal e
social, que pode ser definida como um conjunto de características e atributos que cada um
reúne e que são perceptíveis no convívio social. Assim, cada sociedade, ou grupo social,
possui uma expectativa de atributos para os indivíduos, que serve como paradigma. É o que se
pode chamar de identidade social virtual, em interpretação ao referido autor.
Ocorre que alguns indivíduos podem não atender a tais expectativas, ou seja, as
suas identidades sociais reais não se harmonizam com o paradigma da identidade social
virtual, adotado pelo meio em que vive.
É possível inferir, a partir da leitura da obra de Goffman (1988), que a
“mortificação do eu” configura-se numa deteriorização da identidade pessoal e social do
indivíduo, conferindo-lhe um atributo novo e depreciativo. Essa discrepância, segundo o
autor, caracteriza o estigma, que pode recair sobre algum atributo pejorativo do indivíduo:
condição física, intelectual, moral, comportamental, racial, socioeconômica, etc.

O estigma é um atributo que produz um amplo descrédito na vida do sujeito; em
situações extremas, é nomeado como "defeito", "falha" ou desvantagem em relação ao
outro; isso constitui uma discrepância entre a identidade social virtual e a identidade
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real. Para os estigmatizados, a sociedade reduz as oportunidades, esforços e
movimentos, não atribui valor, impõe a perda da identidade social e determina uma
imagem deteriorada, de acordo com o modelo que convém à sociedade. O social
anula a individualidade e determina o modelo que interessa para manter o padrão de
poder, anulando todos os que rompem ou tentam romper com esse modelo. O
diferente passa a assumir a categoria de "nocivo", "incapaz", fora do parâmetro que a
sociedade toma como padrão. Ele fica à margem e passa a ter que dar a resposta que a
sociedade determina. O social tenta conservar a imagem deteriorada com um esforço
constante por manter a eficácia do simbólico e ocultar o que interessa, que é a
manutenção do sistema de controle social. (MELO, 1999)

Presume-se que não poderia haver exemplo mais explícito de indivíduo
estigmatizado do que o detento ou o egresso do sistema carcerário. A pecha de criminoso é
forte e marcante, traz consigo o signo do perigo, que assusta e desperta sentimentos de
desconfiança e repugnância na sociedade, que busca se proteger, isolando o indivíduo do seu
seio, que, mesmo em liberdade, torna-se um excluído, à míngua do pleno convívio social e de
tudo o que dele deriva, inclusive o trabalho. Mas não é só isso: o estigma transcende a figura
do indivíduo preso ou egresso, alcançando a sua família e as pessoas do seu convívio.
Pelo exposto, é razoável perceber que o estigma, embora não esteja positivado,
representa uma extensão da punição, visto que é um mal imposto pela sociedade e do qual o
apenado padece, em função do delito cometido, mesmo após haver cumprido a pena.

3.3 A EFETIVIDADE RESTAURADORA DA PENA DE RECLUSÃO

Como visto acima, a Teoria da Prevenção Especial Positiva atua diretamente no
indivíduo apenado, perseguindo a sua recuperação ou ressocialização, por meio da correção, e
valendo-se do cárcere como instrumento. Porém, essa teoria tem sido alvo de diversas críticas
quanto à sua efetividade, principalmente quando se considera o sistema punitivo baseado em
encarceramento.
Segundo Silva (2016), a finalidade preventiva da pena, em todas as suas vertentes,
geral e especial, negativa ou positiva, possui um caráter utilitarista, na medida em que se
configura em um meio para se atingir um fim, não se prestando a remediar um fato passado,
mas evitando que ele venha a ocorrer novamente no futuro. O autor arrima seu pensamento
crítico à doutrina de Ferrajoli (2010), asseverando que o utilitarismo visa atender a interesses,
sejam esses dos governantes – razões de Estado - sejam dos governados, que incluem a
maioria não desviante, chamados “cidadãos de bem” e desviados ou infratores penais. “Daí,
surge a questão: a quem a utilidade da tutela penal tem como destinatário? A maioria não
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desviante ou a minoria desviada? Tudo é uma questão de interesse”, conclui Silva (2016, p.
37).
A pena carcerária, enquanto finalidade disciplinar e de adestramento compulsório,
revela sua ambivalência: de um lado, impõe uma quantidade de tempo de privação de
liberdade, de outro, impõe ou tenta impor ao condenado os valores dominantes,
especialmente em relação ao trabalho, que passa a ser um dever.
(...)
A teoria do garantismo penal, cunhada por Ferrajoli, no que pese legitimar a pena e o
direito penal, não reconhece a finalidade preventiva especial positiva como aceitável
em um Estado Democrático de Direito, exatamente por violar princípios básicos como
a dignidade humana, autodeterminação e liberdade de consciência da pessoa, não
podendo o sistema positivo, invadindo a esfera individual e íntima do preso, imporlhe valores dominantes de determinada sociedade, a pretexto de melhorá-lo. (SILVA,
2016, p. 43).

Com efeito, a vida na “instituição total” definida por Goffman (1988), acometida
pelo confinamento com o mesmo grupo social e pela imposição de regras rígidas de conduta,
traz um efeito nefasto no homem, na medida em que leva à desvirtuação da sua essência,
através do processo de aculturação e desconstrução ou deteriorização da sua identidade, que
culmina com a “mortificação do eu”, nos termos do autor.
Os argumentos da censura acima apresentados ganham ainda mais robustez frente
ao caótico e degradante sistema carcerário, que se afigura como verdadeiros “depósitos de
gente”, onde a violência é reproduzida e a dignidade humana é constantemente violada, em
virtude, dentre outros fatores, da superpopulação. Ora, não é difícil concluir que a prisão, ao
invés de recuperá-lo, pode levar, em efeito contrário, ao agravamento do seu comportamento
desvirtuado. A reincidência, nesse caso, é uma previsível consequência.

Entretanto, o grande problema da teoria é que as altas cifras de reincidência acabam
por desautorizar essa idéia, uma vez que a prisão não consegue atingir o seu
objetivo ressocializador. Isso deve-se ao fato de que a prisão, como está sendo
administrada hoje, não possui capacidade de (re) introduzir o detento na sociedade,
uma vez que lhe falta condições materiais para isso. Complementando essa idéia,
Bittencourt acredita que o tratamento penitenciário falha em três aspectos: O
primeiro é a sua absoluta ineficácia diante das condições de vida que o interior
prisional oferece. O segundo são os possíveis problemas que o delinqüente sofre em
seus direitos fundamentais devido à aplicação do tratamento penitenciário. O
terceiro é a falta de meios adequados e de pessoal capacitado para colocar em
prática um tratamento penitenciário eficaz.
A prisão não ressocializa o delinqüente, pelo contrário, acaba por segregá-lo ainda
mais, uma vez que, além de mantê-lo longe da sociedade, acaba desumanizando-o
devido às péssimas condições de infra-estrutura (MORAES, 2013)

Ocorre que a ressocialização é um fenômeno ainda mais complexo, que vai além
dos muros e grades da penitenciária. Ela não se esgota com cumprimento da pena. É preciso
que o egresso encontre condições favoráveis à readaptação na vida social livre. Isso diz
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respeito ao acolhimento dele por parte sociedade, que traz o estigma como um óbice. Greco
(2017) assim questiona:
Seria a ressocialização possível? Haveria interesse, efetivamente, por parte do
Estado em promover essa reinserção do egresso ao convívio em sociedade? A
sociedade está preparada para recebê-lo?
(...)
Parece-nos que a sociedade não concorda, infelizmente, pelo menos à primeira
vista, coma ressocialização do condenado. O estigma da condenação, carregado
pelo egresso, o impede de retornar ao normal convívio em sociedade (GRECO,
2017, p. 340-341)

Ou seja, para a consecução da plena recuperação do preso, mostra-se necessário
que o Estado também prepare a sociedade para recebê-lo. Por essa lógica, dir-se-ia que a
Teoria Preventiva Especial Positiva deveria promover, de modo complementar, a
sensibilização da sociedade para o acolhimento do egresso, de maneira a combater a
manifestação do estigma.
Até aqui restou constatado que o cárcere, enquanto instituição total, por si só, já
não conduz à efetividade da recuperação do preso, por deteriorar a sua identidade, através da
imposição de disciplina e adestramento compulsório, quanto mais se se considerar o ambiente
degradante e violento das prisões.
O ambiente do cárcere não viabiliza a reabilitação do preso, do contrário,
potencializa e favorece a disseminação do crime. “O ideal seria afastar, o máximo possível, o
condenado do ambiente carcerário, facilitando, dessa forma a ressocialização”, advoga Greco
(2017, p. 341).
O significado da vida carcerária não se resume a mera questão de muros e grades,
de celas e trancas; ele deve ser buscado através da consideração de que a
penitenciária é uma sociedade dentro de uma sociedade, uma vez que nela foram
alteradas, drasticamente, numerosas feições da comunidade livre
(..)
“se a adaptação à prisão não significa adaptação à vida livre, há fortes indícios de
que a adaptação à prisão implica desadaptação à vida livre” (Thompson, 1980, p.
13; 21-22, apud JULIÃO, 2010)

3.4 O TRABALHO COMO VETOR DA RECUPERAÇÃO DE PRESOS

O trabalho penitenciário remonta ao século XVI, quando passou a integrar
sistematicamente o sistema repressivo penal. Era a época do suplício, onde predominavam a
tortura, a mutilação e a morte como penas acoimadas aos condenados e o trabalho a eles
imposto era uma forma de incrementar o castigo, embora excepcionalmente, segundo Alvim
(1991).
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Com a difusão do pensamento protestante, que valorizava o trabalho em
detrimento do “pecado da preguiça”, e a expansão do mercantilismo e da exploração mineral,
que exigia mão de obra nas galeras e nas minas, a utilização do trabalho compulsório dos
condenados como modalidade de punição encontrou justificativa que a legitimasse. Nota-se
que essa espécie de labor, além de se constituir um aditivo à pena, atendia a interesses
econômicos.
Até fins do século passado, a preposição do trabalho penitenciário resumia-se a
ângulos externos à proteção do preso trabalhador. Propunha-se o trabalho
penitenciário visando à proteção ou sob a marca da vigilância pública: ou para
reincetar o condenado ao padrão de homem útil ou como um adendo endurecedor
da pena reclusiva.
A exclusão do preso trabalhador como sujeito – em decorrência desta situação de
labor – de um plano de direitos tateava mesmo aspectos sombrios, posto destituirlhe o próprio significado de pessoa humana, digna de tutela em face de serviços
rudes ou nocivos. Pregava-se que deveriam dedicá-los, aos presos, a trabalhos
tóxicos – “com mercúrio ou alvaiade” – ou “aos trabalhos mais servis e mais
compatíveis com a ignorância, a negligência e a obstinação dos criminosos.
(ALVIM, 1991, p. 26)

Em que pese o advento de uma gama de direitos sociais e trabalhistas, ocorrido
nos séculos XIX e XX, o preso, até então (ou mesmo atualmente), ficou à míngua dessas
garantias. A cidadania não era reconhecida aos presos e isso se refletia na concepção da
natureza do trabalho penitenciário.
Talvez por uma resistência, de fundos emocional e preconceituoso, da sociedade à
aceitação da extensão de tais direitos aos presidiários trabalhadores. Talvez porque
num dos pólos da relação de trabalho nem sempre desponte o Estado – lembre-se
que embora o preso esteja sob a estreita vigilância do Estado, a prestação do
trabalho se realiza, muitas vezes, sob o comando de entidades privadas. Talvez
porque ao acatamento de todos os direitos sociais, as empresas interessadas
permaneceriam com a contratação de trabalhadores “livres”. Talvez pela
pressuposição infundada de uma inusitada concorrência no mercado de mão de
obra. Talvez porque aos presos trabalhadores não lhes tenha aflorado,
limpidamente, a gama de direitos que lhes cabe. Talvez, finalmente, porque os
juristas que se dedicam ao tema, tolhendo-se, com as honrosas exceções, ante
aquelas celas da realidade, absorvam uma renúncia epistemológica a uma
articulação isenta em torno da questão. Ou talvez por todos estes motivos
conjuntamente (ALVIM, 1991, p. 28).

Foucault (2014) fala da definição da prisão como uma instituição completa e
austera, asseverando que ela se constitui numa espécie de aparelho disciplinar exaustivo sobre
todos os aspectos do indivíduo: seu treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, seu
comportamento cotidiano, sua atitude moral e suas aptidões, tudo isso com o escopo de
reformar o indivíduo pervertido. “Em suma, o encarceramento penal, desde o início do século
XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação técnica dos
indivíduos” (Foucault, 2014, p. 225).
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O autor diz que a prisão, enquanto “reformatório’ integral, a princípio, se vale do
isolamento do condenado em relação ao mundo exterior e a tudo o que motivou a infração,
inclusive o isolamento dos detentos um em relação aos outros. A solidão, assim gerada,
deveria servir como instrumento dessa reforma pretendida, na medida em realizava uma
espécie de auto regulação da pena, ao levar o preso à reflexão e ao arrependimento. Aliado ao
isolamento, o trabalho seria tido como agente de transformação carcerária, afirma Foucault
(2014, p. 225), referindo-se aos reformadores do século XVIII, “que queriam fazer da prisão
ou um exemplo para o público ou uma reparação útil para a sociedade”.
Em consonância com o seu conceito de prisão, depreende-se, entretanto, que
Foucault (2014) enxerga o trabalho penal como um instrumento de aplicação da disciplina e
da docilização dos corpos, ao concluir, inclusive, que se constitui numa relação de poder, que
visa ajustar o indivíduo, como se este fosse uma mera peça a ser integrada às engrenagens do
aparelho de produção industrial.

O trabalho penal deve ser concebido como sendo por si mesmo uma maquinaria
que transforma o prisioneiro violento, agitado, irrefletido em uma peça que
desempenha seu papel como uma perfeita regularidade. A prisão não é uma oficina;
ela é, ela tem que ser em si mesma uma máquina de que os detentos operários são
ao mesmo tempo as engrenagens e os produtos;
(...) Se, no fim das contas, o trabalho da prisão tem efeito econômico, é produzindo
indivíduos mecanizados segundo as normas gerais de uma sociedade.
(..) a utilidade do trabalho penal? Não é lucro; nem mesmo a formação de uma
habilidade útil; mas a constituição de uma relação de poder, de uma forma
econômica vazia, de um esquema de submissão individual, de ajustamento a um
aparelho de produção. (FOUCAULT, 2014, p. 235-237)

Retomando o pensamento de Silva (2016), que, arrimado na teoria do garantismo
penal cunhada por Ferrajoli (2010), transcreve o viés utilitarista da função preventiva da pena,
na vertente especial positiva, ou ressocializadora, como incompatível com o Estado
Democrático de Direito, na medida em que transgride os princípios básicos da dignidade da
pessoa humana, a auto determinação e a liberdade de consciência, especialmente no que tange
ao trabalho penal, que tem o caráter compulsório.
As críticas de Ferrajoli à prevenção especial positiva da pena – a ressocialização –
são muito intensas e providas, ao nosso juízo, de grande pertinência.
(...) Ele defende o trabalho no cárcere, desde que não obrigatório, no que o
acompanhamos, porquanto a pena privativa de liberdade não atinge, ou não deveria
atingir o livre arbítrio do apenado, para impor-lhe um trabalho, senão ofertá-lo, para
que, querendo, o realize. (SILVA, 2016, p. 43)

É o caso do sistema penal brasileiro que adota a Prevenção Especial Positiva, ou
seja, a função ressocializadora da pena, como o seu escopo primordial e o labor penal
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compulsório como seu principal instrumento, na medida em que este é utilizado meramente
como critério da progressão de regime e da remição da pena e, o pior, à míngua de qualquer
garantia dos direitos sociais do trabalho trazidos pela Consolidação dos Direitos Trabalhistas.

A imposição do trabalho ao preso condenado funciona, na realidade do sistema
penal brasileiro, nas prisões públicas especificamente, como um meio de disciplina
e ocupação do tempo do apenado, e também como mão de obra “barata” para
realizar os serviços internos de limpeza, conservação e cozinha, e menos pelo valor
econômico da atividade. (SILVA, 2016, p. 65)

Manifestando ser um obstinado crítico da ressocialização, nos moldes da realidade
do sistema carcerário atual, o autor aponta que a solução trazida pela privatização dos
presídios pode ser ainda mais perversa, porquanto estaria a serviço de política neoliberal, que
se vale da imposição do trabalho e da mitigação de direitos (dir-se-ia, inclusive, de benefícios
fiscais), como vantagens competitivas de mercado.

Todavia, em modelos privados de prisão, o trabalho passa a ter valor econômico, na
medida em que as empresas que se instalam nas unidades prisionais e se utilizam
dos trabalhos dos internos para a produção de bens entram no mercado e
contribuem para impulsionar a economia.
Nesse sentido, a lei de execução penal atende a um interesse neoliberal, ao impor ao
preso condenado a obrigação do trabalho, na medida em que o sistema passa a
contar com mão de obra permanente, submissa e de baixo custo, seja para utilização
em seus próprios serviços, seja para disponibilizar para empresas, quando se trata
de presídio privatizado. (SILVA, 2016, p. 65-66)

Em consonância com o autor, entretanto, não há como negar a importância do
trabalho para a recuperação do preso, na medida em que ele resgata a autoestima e consolida
os valores morais de convivência pacífica. Porém, para a consecução de tal objetivo, a
cidadania também deve ser consagrada no processo de ressocialização, transfigurada na
garantia dos direitos sociais e no respeito à autodeterminação e à individualidade.
Ora, cada preso tem a sua individualidade, a sua particularidade de vida. Assim, a
oferta de capacitação em algum ofício para um preso com baixo índice de escolaridade e sem
qualquer qualificação profissional, pode trazer uma real efetividade na sua recuperação. Por
outro lado, pode ser inócua, em se tratando de um preso com nível superior, com qualificação
profissional de excelência e com extrema capacidade de adaptação ao convívio social,
considerando, principalmente, o caráter da obrigatoriedade da medida.
Ou seja, o trabalho, para que sirva como vetor de ressocialização, deve se despir
do caráter de pena, na medida em que é imposto como um dever, e assumir um caráter de
direito disponível, com um viés terapêutico, pedagógico, individualizador e libertador.
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4 O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO BRASIL E A LEI DE EXECUÇÃO PENAL

4.1 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA CARCERÁRIO NO BRASIL

No século XVIII, o suplício ainda subsistia no mundo como a tônica do sistema
punitivo e a prisão era um mero calabouço de condenados a espera de julgamento e execução.
No Brasil não era diferente, haja vista que o sistema penal era muito incipiente, para não dizer
inexistente.
Nesse período, o país, então colônia de Portugal, vivia sob a égide das sucessivas
ordenações advindas do Reino Lusitano e Espanhol: Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, com
destaque para esta última, confirmada, cerca de dois séculos depois, por D. João IV, conforme
relata Amaral (2012):
O Livro V das Ordenações Filipinas são um modelo do sistema penal daquele
período, prevendo e aplicando penas desproporcionais em relação aos delitos,
cruéis e injustas, além de continuar fazendo da pena de morte comum para os
crimes. Um autêntico balaio de gatos entre moral, religião e direito. (AMARAL,
2012, p. 201-212)

No final do século XVIII, a Corte portuguesa estava com seus domínios no Brasil
ameaçados, pois, embora os monopólios ainda estivessem estabelecidos, a colônia se
encontrava vulnerável às invasões e ao comércio ilegal por colonos e estrangeiros, conforme
relata Araújo (2017). Nessa época, o Rio de Janeiro experimentava uma expansão urbana,
motivada pelo aumento gradativo da população de escravos e o consequente aumento de
desordem e criminalidade.
O aparto repressivo visava garantir, além da ordem, o provimento das necessidades
estruturais e urbanísticas da capital do vice-reino. O cativo tornou-se peça
fundamental desse projeto. O desdobramento do sistema escravista fez surgir a
escravidão urbana com dinâmicas distintas da escravidão rural, e tendo na figura do
prisioneiro o mesmo escravo, porém com outro senhor – o poder público. Nascia,
assim, o duplo cativeiro. Um escravo e dois senhores – o privado e o público.
(...) As mudanças no controle da criminalidade – escrava e livre – empreendidas
pelo vice-rei conde de Resende na década de 1790 provocaram um aumento na
população carcerária da cidade. O problema fora transferido das ruas para as
prisões.
Vários fatores poderiam levar escravos e livres aos cárceres. A lentidão da justiça
poderia transformar esta estada nas masmorras coloniais em algo quase perpértuo.
As precárias condições das celas levavam grande parte dos presos à morte. Além da
morte física – uma sentença irrevogável - ,a prisão dos escravos também
representava a “morte econômica para os senhores. (ARAÚJO, 2017, p. 220-225)

À época da Proclamação da Independência, o mundo vivenciava as influências do
Iluminismo, que alcançavam o Brasil, considerando a intensificação das relações exteriores.
Com efeito, a Constituição de 1824, de cunho liberal, trouxe a previsão da prisão como
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espécie de pena, dispondo, em seu art. 179, que “as Cadêas serão seguras, limpas, o bem
arejadas, havendo diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circunstancias, e
natureza dos seus crimes”, numa clara expressão da dignidade humana do preso. No esteio,
conta Amaral (2012), veio o Código Criminal de 1830, que ainda previa a pena de morte,
abolida pelo Código de 1890, que trouxe inovações, como as modalidades de prisão, a pena
máxima de 30 anos, o livramento condicional e a progressão de regime.
A partir da segunda metade do século XIX, sobreveio a construção das chamadas
Casas de Correição em várias cidades brasileiras, que eram exceção à grande maioria das
prisões existentes, posto que passaram a operar com classificações internas, isolamento das
celas, regulamento detalhado e a presença de um capelão, além da “finalidade principal de
possibilitar a pena de prisão com trabalho, dando assim cumprimento ao Código Criminal de
1830” (Sant’Anna, 2017, p. 310)
Apesar da existência da Constituição de 1824 e das novas diretrizes legais em
vigor, com o Código Criminal do Império, de 1830, e do Código de Processo
Criminal, de 1832, o país continuou por muito tempo em práticas e rotinas de
encarceramento que não se distanciavam daquelas realizadas durante o mundo
colonial e que frequentemente denunciavam o viés violento e arbitrário da
sociedade escravista. (SALLA, 2006, p.66, apud FERREIRA, 2017, p. 190-191)

Já no Regime Republicano, foi promulgado o Decreto 774, de setembro de 1890,
que aboliu a pena de morte, as galés (pernoite fora da prisão) e o açoite. Além disso, o Código
Penal da República também inovou nas formas de punição, ao prever a prisão celular, a
reclusão, a prisão com trabalho e a prisão domiciliar, que serviriam de graduação para a
progressão do regime de pena. “Tudo isso, no entanto, sem fazer nenhuma mudança
significativa na organização interna dos estabelecimentos carcerários” segundo o relato de
Sant’Anna (2017, p. 307).
A Constituição de 1937, também apelidada “Polaca”, fruto do sistema ditatorial
de Vargas, representou um retrocesso humanitário, ao restabelecer a pena de morte, conforme
o relato de Amaral (2012). Entretanto, prossegue o autor, o Código Penal de 1940, que ainda
encontra-se vigente, não trouxe a previsão da pena capital, além de manter o sistema
progressivo de cumprimento de penas privativas de liberdade.
Em história mais recente, vencido o regime da ditadura militar de 1964, deu-se a
redemocratização do País, que culminou com a Constituição de 1988, inaugurando então uma
nova ordem jurídica-política no Brasil, ao enaltecer a cidadania e os direitos e as garantias
individuais. Tida como uma constituição moderna, a Carta Magna de 1988 trouxe
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significativos avanços no tocante à pessoa presa, que, graças às idéias de humanização da
pena, já tinha conquistado o reconhecimento de sujeito de direitos.
Assim, os ideais iluministas encontraram materialização através do Princípio da
Humanidade, consagrado pela Constituição de 1988, que se fez transfigurar nas diversas
garantias fundamentais prescritas no seu Art. 5º, dentre as quais, destacam-se: a abominação à
tortura, ao tratamento desumano e degradante; a vedação à pena de morte, perpétua, de
banimento, de trabalhos forçados ou cruéis; a instituição o princípio da pessoalidade da pena e
a sua individualização e espécies; a determinação de que a pena de detenção deverá ser
cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado; a asseguração ao respeito à integridade física e moral dos presos, além da
assistência da família e de advogado e a garantia do devido processo legal como requisito para
a prisão.

4.2 A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E A FUNÇÃO RESTAURATIVA DA PENA

Os avanços desses ideais no contexto jurídico brasileiro, entretanto, deram-se um
pouco antes da Constituição Federal de 1988, com o advento da Lei nº 7.210/84, a chamada
Lei de Execução Penal - LEP. Recepcionada posteriormente pela referida Carta Magna, essa
lei, seguindo os padrões europeus, em especial a Itália que, em 1930, instituiu a figura do Juiz
da Execução Penal, nasceu dentro de um processo de redemocratização do país, conforme
relata Amaral (2012):
Tal avanço também foi possível graças aos precedentes políticos que agitavam o
país nos anos antecedentes (fins dos anos 70 e começo dos 80). A revogação dos
atos institucionais e complementares que tolhiam liberdades públicas ocorreu no
ano de 1978. A emenda constitucional nº 11, de 13 de outubro daquele ano
extinguiu as penas de morte, perpétua e de banimento. Uma nova Lei de Segurança
Nacional (Lei nº 6.620/78) foi promulgada, mitigando o rigor do famigerado
Decreto-lei nº 898/69. Foi promulgada a Lei da Anistia, que permitiu o retorno ao
país dos exilados políticos. Os presos políticos e por delitos de opinião foram
também anistiados. A liberdade de imprensa que vinha cerceada desde a edição do
Ato Institucional nº 05, de 13 de dezembro de 1968, readquiriu efetividade. A CPI
do sistema prisional na década de 70 igualmente contribuiu para a
institucionalização do debate sobre o tema carcerário, tendo como principal eixo a
questão da ressocialização do condenado preso”. (AMARAL, 2012, p. 201-212)

Embora tardio, o reconhecimento do preso como sujeito de direitos foi trazido
pela Lei de Execução Penal. Porém, o mesmo autor pondera acerca da efetividade desse
avanço, concluindo que “seria uma ingenuidade crer que uma lei modificaria todo um sistema
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carcerário fundado - durante séculos - no retribucionismo e no positivismo”. A mesma
inquietação e ceticismo também afetam Cardoso (2006):
Apesar dos acordos internacionais, as prisões no Brasil se tornaram símbolo de um
Estado punitivo ao longo da história da sociedade brasileira e, até nossos dias, se
mantêm com resquícios da arquitetura que imperava na Idade Média, cuja
preocupação era a prevenção da fuga e punição do delito.
Segundo o relatório “O Brasil atrás das grades”, produzido pela Human Rights
Watch (1997/1998), as prisões brasileiras demonstram de maneira inconteste o
agravamento da questão social presente no seio da sociedade brasileira.”
[...]
Esses indicadores permitem observar as grandes fragilidades nas políticas sociais,
enquanto promotoras de inclusão social, bem como a ausência no desenvolvimento
de uma política criminal e penitenciária de acordo com os pressupostos previstos na
Lei n.º 7.210/84 [Lei de Execução Penal (LEP)] e das Regras Mínimas para
Tratamento do Preso no Brasil (Resolução n.º 14, de 11 de novembro de 1994 , do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária). (CARDOSO, 2006)

A verdade é que, embora signatário das “Regras Mínimas para o Tratamento de
Presos”, instituído pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 1955, o Brasil só veio
ratificar a sua efetivação cerca de 40 anos depois, em 1994, através da Resolução nº 14, de
11.11.1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da
Justiça.
Assim, as Regras Mínimas Para tratamento do Preso no Brasil (RMTPB) e a Lei
de Execução Penal (LEP), configuram-se nos marcos legais para a efetivação do conceito
moderno de cidadania e humanização da pena no Brasil. Os dois institutos normativos
mencionados guardam entre si aderência e completude, inclusive em relação às citadas regras
da ONU.
Primeiramente, a LEP revela que o seu objetivo é composto pela efetivação da
sentença penal condenatória e pelo oferecimento de condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado, o que leva à conclusão de que o sistema penitenciário
brasileiro enaltece a prevenção especial positiva, ou seja, a ressocialização do preso, como a
sua maior finalidade.
Se o primeiro artigo da LEP já preconiza a reinserção social do apenado como seu
principal escopo, é possível inferir, por óbvio, que os seus demais dispositivos devem
constituir-se em instrumentos que estabeleçam garantias que viabilizem ou que criem
condições para a consecução desse desiderato, a exemplo da individualização da pena, da
progressão de regime, da disponibilização das diversas espécies de assistências, da oferta de
educação e trabalho remunerado como meios de remição da pena, etc.
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4.2.1 A individualização da pena e a progressão de regime

A individualização da pena é trazida pela Regras Mínimas para Tratamento de
Presos no Brasil (RMTPB), no capítulo III, intitulado “Da Seleção e Separação dos Presos”,
que trata que presos pertencentes a diferentes categorias devem ser alojados em diferentes
estabelecimentos ou seções, de acordo com as características pessoais: sexo, idade, situação
judicial e legal, quantidade de pena a que foi condenado, regime de execução, natureza da
prisão e o tratamento específico que lhe corresponda, atendendo ao princípio da
individualização da pena.
A Lei de Execução Penal - LEP, por turno, prevê que os condenados serão
classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização
da execução penal, devendo essa classificação ser feita por uma Comissão Técnica de
Classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade
adequada ao condenado ou ao preso provisório.
Já a progressão do regime da pena objetiva reintegrar o preso, gradativamente, ao
convívio social, fazendo parte, portanto, do processo de ressocialização. Quanto a isso, a LEP
prevê, em seu artigo 112, que a pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão, cabendo ao juiz estabelecer, na sentença, o regime inicial.
Percebe-se que são dois os aspectos trazidos pela LEP que são condicionantes à
progressão de regime: o primeiro, objetivo, trata do tempo da condenação e o segundo,
subjetivo, aferido pela avaliação do diretor do estabelecimento e confirmado pelo juiz da
execução, quanto ao bom comportamento do preso.
Nesse último aspecto, Silva (2016) aponta crítica quanto à existência de um
caráter negocial entre o apenado e o sistema carcerário, quando a progressão de regime deve
ser tratada como um direito e não um benefício auferível subjetivamente por terceiro detentor
de poder.
Daí a natureza premial do direito de execução da pena criticada por Ferrajoli, que
pode se transmudar em castigo, na medida em que o apenado não se sujeite a
disciplina do cárcere, inclusive, com relação ao trabalho, que, enquanto dever do
apenado, se descumprido, caracteriza falta grave. Ocorre que a falta grave será
parâmetro para aferir seu comportamento, com reflexos no deferimento ou não de
vários direitos, conforme já mencionado.
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Ferrajoli questiona se “é legítima a modificação da duração da pena na fase de
execução?” Se “é lícito à administração carcerária ou inclusive ao juiz da execução
reduzir ou aumentar a pena conforme o resultado do tratamento?”
(...)
No sistema penal brasileiro, a resposta às indagações de Ferrajoli é positiva do
ponto em que possibilita a redução da pena pela sujeição do sujeição do apenado ao
programa estabelecido para a sua reinserção social, ou ao tratamento moral, como
se queira. Progride de regime quem, além de determinado quantum de pena
cumprida, apresenta satisfatório comportamento prisional, que se baseia em
aspectos meramente subjetivos.(SILVA, 2016, p. 69)

Com o escopo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade, a LEP traz, no Capítulo II, que é dever do Estado garantir assistência ao preso, que
devem ser das seguintes espécies: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.
Fica evidenciado, nesse dispositivo, que a LEP ratificou a consagração das
funções preventiva e restaurativa da pena, que permitem não só viabilizar a prevenção do
delito e a recuperação do delituoso, mas também se constituir em “meio de garantir às pessoas
em privação de liberdade o direito aos serviços sociais que possibilitem sua inclusão social”,
complementa Cardoso (2009), considerando, porém, o seguinte:

A contradição presente na LEP é que o direito ao atendimento das necessidades dos
apenados passa a ser concessão, benemerência e favorecimento, e não adquire
status de cidadania, pois sua operacionalização depende das estruturas físicas e
humanas no ambiente penitenciário, bem como dos critérios internos das unidades
prisionais para fins de classificação e concessão dos benefícios previstos na LEP.
A “assistência”, ao ser definida como dever do Estado, entra no âmbito da política
de seguridade social; por conseguinte, o Estado deve garantir a gratuidade e
universalidade dos serviços sociais. No sistema penitenciário, entretanto, a
assistência está focalizada na demanda prisional, com ações residuais, pautada
pelas condições específicas dessa demanda.
A LEP, ao focar as ações no delito, esquece-se de que o apenado é sujeito sóciohistórico, que necessita de políticas sociais.” (CARDOSO, 2009)

4.2.2 As assistências garantidas aos presos

A primeira espécie de assistência prevista pela LEP é a material, que se constitui
no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Além disso, a Lei
determina que a unidade prisional deverá dispor de instalações e serviços que atendam aos
presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e
objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.
Quanto à saúde, a LEP enaltece o caráter preventivo e curativo, embora privilegie
o atendimento médico e odontológico.
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O acesso às demais especializações, como a psicologia, o serviço social, a
psiquiatria e a terapia ocupacional, está sujeito às percepções dos agentes de
custódia. Esses agravos exigem conhecimento aprimorado dos sintomas, sendo
necessária a atuação de equipe especializada para realizar a triagem dos apenados.
(CARDOSO, 2009).

Uma terceira assistência prevista na LEP é a jurídica, imprescindível para que o
apenado possa fazer valer a sua condição de sujeito de direito e não apenas parte do processo
penal. Somente através da assistência de um advogado é que o apenado poderá fazer a
interlocução com o sistema de justiça, para a defesa de seus direitos. É uma garantia de sua
cidadania.
Nesse sentido, a LEP obrigou as Unidades da Federação a disporem de assistência
jurídica, integral e gratuita, através de suas respectivas Defensorias Públicas, dentro ou fora
dos estabelecimentos prisionais, fornecendo todo o auxílio estrutural, material e pessoal
necessários para esse fim. Cumpre destacar que a lei estendeu a assistência jurídica aos réus,
sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, através da implantação, fora das
unidades penais, de Núcleos Especializados da Defensoria Pública.
Em relação à educação, pode-se dizer que esse é um dos vetores para a
consecução do objetivo principal perseguido pela LEP, qual seja, a recuperação e harmônica
integração social do apenado. Com efeito, o grau de escolaridade de uma sociedade está
estreitamente relacionado às causas de seus problemas sociais, tais como a renda, o nível de
emprego, a saúde e a violência. Também é clara a relação direta entre a baixa escolaridade e o
nível de empregabilidade. O desemprego constitui-se numa das causas da geração da
violência em suas diversas manifestações: furto, roubo, tráfico e até homicídios.
Não à toa, a LEP trouxe uma maior robustez e riqueza de detalhes na
regulamentação da assistência à educação, destacando a instrução escolar e a formação
profissional do preso, garantindo a obrigatoriedade do ensino de 1º grau integrado ao sistema
escolar dos estados membros.
O ensino médio e profissionalizante, segundo a LEP, deve ser implantado nos
presídios, obedecendo-se ao princípio da universalização. Também deve estar integrado ao
sistema estadual e municipal de ensino, sendo mantido com o apoio da União, tanto por
recursos da própria educação quanto pelo sistema estadual de administração presidiária.
Outra importante prescrição da LEP foi possibilitar a celebração de convênios
com escolas públicas e particulares para o desenvolvimento de atividades educacionais. Isso
amplia as condições para o desenvolvimento de políticas públicas, através de parcerias
público-privada que almejem a reinserção social de presos e egressos.
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No entanto, Cardoso (2009) adverte que:

No tocante à assistência, a educação como condição para a inclusão social dos
apenados não obteve do legislador a mesma atenção que recebeu o trabalho
penitenciário, pois a participação dos apenados em atividades educacionais,
esportivas e culturais legalmente não lhes proporciona o direito à remissão da pena.
(CARDOSO, 2009)

Porém, não só a oferta de educação é suficiente para a recuperação do preso, posto
que, como toda pessoa, ele está inserido numa condição social mais complexa, contendo
aspectos familiares, de renda, cultura e religiosa, que devem estar em harmonia para a melhor
consecução dos resultados da função regenerativa da pena.
Nessa ótica, a LEP previu a necessidade da atuação do Assistente Social, com a
missão de amparar o preso e prepará-lo para o retorno à sociedade, incumbindo-lhe, dentre
outras coisas, de conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; relatar, por escrito, ao
diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido;
acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; promover, no
estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; promover a orientação do assistido, na
fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à
liberdade; providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do
seguro por acidente no trabalho e orientar e amparar, quando necessário, a família do preso,
do internado e da vítima.
Acerca do papel do Assistente Social disciplinado pela LEP, Cardoso (2009) tece
as seguintes considerações:

O Serviço Social, nas disposições da LEP, recebe influência das condições
históricas presentes na institucionalização da profissão; é marcado pelo
conservadorismo e assistencialismo, que, e ainda em nossos dias, continuam a
caracterizar a prática de alguns assistentes sociais.
As ações do Serviço Social são voltadas para a pessoa do apenado, com foco no
delito, na perspectiva de sua reinserção social. [...] Não vê o apenado como ser
histórico, mas como uma pessoa com disfunção social, que necessita ser tratada
para voltar a ser útil à sociedade. [...]
Outro equívoco observado na LEP é que a interpretação jurídica sobre a assistência
social padece de equívocos teórico-metodológicos característicos de uma
concepção desatualizada da intervenção dos profissionais de Serviço Social e em
descompasso com a concepção da Assistência Social prevista na Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social)”. (CARDOSO, 2009)

A particularidade da pena de reclusão, segundo Carnelutti (2015), é que ela visa à
recuperação do espírito do condenado, diferentemente do suplício, onde o alvo é seu corpo.
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Para o autor, a reclusão, dado o isolamento social, tem um efeito positivo, na medida em ela
serve como experiência para a meditação sobre o arrependimento:

O arrependimento não é outra coisa que uma condenação de si mesmo, e a penitência
uma espontânea expiação. (...) a verdade é que a alma, à diferença do corpo, pode
remontar o problema do tempo. (CARNELUTTI, 2015, p. 60/61).

Partindo dessa idéia, a LEP também garantiu a assistência religiosa com liberdade
de culto, que deve ser prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos
serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução
religiosa. Além disso, estabeleceu que, no estabelecimento, deverá haver local apropriado
para os cultos religiosos. A participação em atividade religiosa, entretanto, não é obrigatória.
Até aqui se falou sobre a assistência da LEP aos presos. Porém, a lei traz uma
previsão específica aos egressos, que ela mesmo os define como sendo o liberado definitivo,
pelo prazo de 01 (um) ano a contar da saída do estabelecimento e o liberado condicional,
durante o período de prova.
Pela LEP, a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo
à vida em liberdade e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em
estabelecimento adequado, pelo prazo de 02 (dois) meses, podendo ser prorrogado uma única
vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego.
Além disso, o serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de
trabalho.

4.2.3 O trabalho como direito e dever do preso

A Lei de Execução Penal, ao disciplinar o trabalho do preso, atribuiu um sentido
múltiplo à pena, quer seja produtivo, na medida em que obriga os condenados, de acordo com
as suas aptidões e capacidades, a desempenharem atividades de cunho econômico, quer seja
educativo ou restaurativo, que, além da formação profissional ou da qualificação, visa a
correção do detento por meio da disciplina.
Com efeito, o trabalho penal estabelecido pela LEP apresenta-se como um direito,
posto que, através dele, o preso pode pleitear a remição da sua pena na proporção dos dias
trabalhados, e, ao mesmo tempo, um dever social, textualmente exposto como obrigação no
seu artigo 39, que, se não for observado poderá caracterizar falta grave, ensejando a restrição
de direitos, como progressão de regime e remição.
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Mas, o que se pode afirmar é que a oferta de trabalho ao detento constitui-se numa
das mais eficientes formas de recuperação do preso, contribuindo significativamente para os
objetivos da função restauradora da pena e para a reinserção social digna e eficaz do preso,
considerando, inclusive, as dificuldades em se conseguir vagas no mercado de trabalho
quando em liberdade, dada a eventual, porém previsível, baixa capacitação e o próprio
estigma do qual ele padece. Desse entendimento, também comunga Cardoso (2009):

No contexto da reinserção do apenado, o acesso ao trabalho passa a ter espaço de
significação e reconhecimento, pois estabelece diferenças em relação aos outros
apenados, garante reconhecimento e status de adequação social. Por meio do
trabalho, o apenado recebe o benefício de remissão por dias trabalhados e, algumas
vezes, salário. (CARDOSO, 2009)

Entretanto, a LEP estabelece que o trabalho do preso não se sujeita ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, em flagrante usurpação dos direitos sociais do trabalho.

O que é um agravo à defesa da dignidade humana e à cidadania do apenado, pois lhe
retira o direito de defesa na esfera trabalhista e o torna refém dos arbítrios cometidos
pelos executores do direito ao trabalho no sistema prisional (CARDOSO, 2009).

A crítica procede, pois a LEP, ao prescrever que a jornada normal de trabalho não
será inferior a 06 (seis) nem superior a 08 (oito) horas, com descanso nos domingos e
feriados, está prevendo que a jornada semanal possa ser de 48 horas (considerando que o
sábado está incluído), ou seja, superior à jornada máxima de 44 horas semanais prevista na
norma trabalhista.
Além disso, a LEP prevê a aplicação das precauções relativas à segurança e à
higiene. Convém observar que a Lei fala em precauções e não em aplicação das normas de
segurança e higiene, o que agrava a situação de vulnerabilidade laboral do preso.
A restrição dos direitos do preso também mostra-se evidente na contrapartida
pecuniária, onde a universalização das normas trabalhistas também é comprometida, na
medida em que o seu trabalho será remunerado em valor inferior ao salário mínimo (no
máximo ¾ deste) mediante prévia tabela.
E como se não bastasse, a LEP restringe ao preso a liberdade de usufruto do seu
salário, haja vista que determina que produto da remuneração pelo trabalho deverá atender à
indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não
reparados por outros meios, à assistência à família, a pequenas despesas pessoais, bem como
ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em
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proporção a ser fixada. A parte restante servirá para constituição do pecúlio, em Caderneta de
Poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade.
A LEP também regulamentou o trabalho externo, ao definir que será admissível
para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos
da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas
contra a fuga e em favor da disciplina.
Para este tipo de trabalho, o limite máximo do número de presos será de 10% (dez
por cento) do total de empregados na obra, cabendo ao órgão da administração, à entidade ou
à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Porém, a prestação de trabalho à
entidade privada depende do consentimento expresso do preso.
É importante destacar algumas restrições trazidas pela LEP, no sentido de que a
prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de
aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da
pena. A sua autorização poderá ser revogada ao preso que vier a praticar fato definido como
crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos
estabelecidos na lei.
Embora defenda que o trabalho penal é dignificante e deve ser incentivado para
fins de recuperação do preso, Silva (2016) adverte que ele deve constituir-se em um direito e
não numa imposição, como forma de se preservar a autodeterminação e a vontade do
indivíduo. Complementa dizendo que, enquanto dever, a recusa gera penalidades para o
apenado, porém a ausência de oferta não traz qualquer ônus ao Estado.

Enquanto dever do condenado, o trabalho quando recusado, gera sanção por alta
grave, que reflete diretamente na pena, obstruindo vários direitos. Por outro lado,
enquanto direito do preso, o trabalho não ofertado não gera qualquer sanção para o
Estado, embora se traduza em patente prejuízo ao apenado, na medida em que deixa
de remir sua pena, pois a cada três dias de trabalho reduz-se um dia de sua
reprimenda. (SILVA, 2016, p. 67)

Assim como na assistência à educação, a LEP prevê que 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.
Além disso, a LEP também prescreve que o trabalho poderá ser gerenciado por
fundação, ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação
profissional do condenado, incumbindo 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, sendo que todas as
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importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública
a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.
Se, por um lado, isso possa vir a dar maior flexibilidade e viabilidade para o
desenvolvimento de políticas públicas, programas e projetos dirigidos à reinserção social de
presos e egressos, por outro, é necessária a atuação do controle das instituições, de maneira a
garantir os direitos à dignidade e à cidadania do apenado.

Nesse sentido, a lei de execução penal atende a um interesse neoliberal, ao impor ao
preso condenado a obrigação do trabalho, na medida em que o sistema passa a
contar com mão de obra permanente, submissa e de baixo custo, seja para utilização
em seus próprios serviços, seja para disponibilizar para empresas, quando se trata
de presídio privatizado. (SILVA, 2016, p. 66)

A conclusão que se extrai das reprimendas apresentadas é que, apesar de guardar
alguns princípios humanísticos, a Lei de Execução Penal ainda não se mostra plenamente
adequada à consecução de sua finalidade maior que é a recuperação do apenado.

O sistema punitivo brasileiro, no seu discurso declarado, ressalta na prevenção
especial positiva sua maior finalidade, daí o porquê de todos os direitos dos
apenados – que a maioria da doutrina e jurisprudência insiste em denominar de
“benefícios” – só se alcançam com o “bom comportamento” carcerário, ainda que
satisfeitos o requisito objetivo (tempo de pena cumprida). E para o sistema, “bom
comportamento” tem o preso que trabalha, estuda e assimila bem a disciplina do
cárcere. É aquele apenado que dá sinais que está se reeducando, o que destoa do
que defende a criminologia crítica, com razão, de que todo sistema punitivo tem
como função rela o controle social (SILVA, 2016, p. 38)

O fato é que, além de inadequados e insuficientes, conforme as críticas acima, os
instrumentos trazidos pela Lei de Execução Penal para a garantia de direitos aos apenados não
são aplicados na realidade do sistema carcerário brasileiro, conforme será mostrado adiante, o
que compromete a consecução do objetivo da ressocialização, deixando claro que a norma
não se mostra plenamente eficaz.
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5 O QUADRO DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO E DO CEARÁ EM
NÚMEROS

O sistema carcerário brasileiro apresenta um quadro caótico, configurando-se num
dos mais tristes aspectos da realidade social do País. O problema é extremamente complexo e
envolve diversas vertentes, desde as condições socioeconômicas precárias, que contribuem
para o crescente aumento da violência, a má administração dos presídios, a superlotação, a
ineficaz aplicação da Lei de Execução Penal - LEP, dentre tantos outros, que refletem uma
crise e uma falência das instituições que integram o sistema de justiça penal, como o
Judiciário, o Ministério Público, as Secretarias de Segurança Públicas e as polícias civil e
militar.
O objetivo desse capítulo é apresentar um breve diagnóstico do sistema carcerário
brasileiro e, mais especificamente, do Ceará, o que pode servir de paradigma para a análise
dos programas desenvolvidos pelo Poder Judiciário cearense, voltados para a reintegração
social de presos e egressos.
5.1 O LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS –
INFOPEN

Uma análise focada no sistema carcerário, em especial da sua estrutura,
população, motivação da pena e tempo de encarceramento, já traz elementos suficientes para
ensejar uma profunda reflexão da realidade social que vivenciamos, bem como para apontar
as causas e as possíveis ações de mitigação do problema.
Apostando nessa premissa, o Ministério da Justiça, através do Departamento
Penitenciário Nacional – DEPEN, elaborou o Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias – INFOPEN.
Um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro,
atualizado pelos gestores dos estabelecimentos desde 2004, que sintetiza
informações sobre os estabelecimentos penais e a população prisional. (...) É uma
importante ferramenta para o conhecimento da realidade prisional brasileira. O
processo de revisão e ampliação do escopo dos dados coletados e os exercícios de
tratamento dos dados, conforme explicações das notas metodológicas, representa
grande avanço na política de gestão da informação do Depen”. (..)
Nosso sistema punitivo, forjado sob o signo das matrizes do patrimonialismo, da
escravidão e da exclusão, consagrou um padrão organizacional e estrutural de
estabelecimentos penais que são o retrato da violação de direitos das pessoas
privadas de liberdade” (INFOPEN ,2014)
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Nesse sentido, fundado nos dados do referido relatório, é trazido, a seguir, uma
descrição do quadro do sistema carcerário brasileiro, a começar pela apresentação de um
panorama geral da população prisional brasileira.

5.1.1 A metodologia utilizada no Infopen 2014

Os dados do Infopen 2014 foram coletados pelo Departamento Penitenciário
Nacional – DEPEN - junto às unidades prisionais brasileiras, através de formulário online, via
plataforma digital de pesquisas, entre os dias 02 de setembro e 24 de novembro de 2015, onde
os respectivos gestores “foram orientados a informar a situação veriﬁcada na unidade em
31/12/2014, excetuadas algumas informações que deveriam indicar os registros do semestre
(entre 01/07/2014 e 31/12/2014)” (Infopen 2014).
Cabe destacar que a maior parte dos dados analisados retrocede apenas até o
lançamento do INFOPEN pelo Ministério da Justiça, no ano de 2005 ou, em alguns casos, até
2000, a partir de outras fontes de dados, conforme atesta o referido relatório.
De uma forma geral, os dados são apresentados de forma agregada por unidade da
federação, “de modo a permitir uma reﬂexão sobre a situação de cada Estado à luz tanto dos
dados demográﬁcos disponíveis, quanto da forma de gestão adotada por parte do ente
federado”. (Infopen 2014).

5.2 A POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA

Segundo o Infopen (2014), em último relatório, que remonta a dezembro de 2014,
o Brasil apresenta uma população prisional de 622.202 (seiscentos e vinte e dois mil e
duzentos e dois) detentos, distribuídos no sistema penitenciário, nas Secretarias de Segurança
dos Estados ou em carceragens de suas delegacias.
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Figura 1 – Infopen – Pessoas privadas de liberdade no Brasil em dezembro 2014

Fonte: Infopen,2014.

Um dado relevante a ser destacado é que a população do sistema prisional
brasileiro teve um aumento de 267,32% nos últimos 14 anos, bem acima do crescimento
populacional, “aumento que reﬂete tanto ou mais a política criminal hegemônica dos agentes
públicos do que a mudança nas tendências de ocorrências criminais no país”, conclui o
relatório.
Gráfico 1 – Infopen – Evolução da população prisional no Brasil

Fonte: Infopen 2014
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Essa população encontra-se acomodada em uma estrutura de 371.884 vagas. Ou
seja, essa informação já revela um déficit de 250.318 vagas e uma taxa de ocupação (razão
entre a população carcerária e o número de vagas) de 167%.
Evidencia-se o fenômeno da superpopulação do sistema carcerário, cuja estrutura
mostra-se insuficiente para acomodar o grande número de detentos, o quarto maior do mundo,
atrás somente dos Estados Unidos, da China e da Rússia, segundo o Infopen (2014).
Figura 2 – Infopen – Países com maior população prisional do mundo

Fonte: Infopen,2014.
Ao passo que esses países estão reduzindo as suas taxas de encarceramento nos
últimos anos, o Brasil segue em trajetória diametralmente oposta, incrementando
sua população prisional na ordem de 7% ao ano, aproximadamente. O ritmo de
crescimento do encarceramento entre as mulheres é ainda sensivelmente mais
acelerado, da ordem de 10,7% ao ano, saltando de 12.925 mulheres privadas de
liberdade em 2005 para a marca de 33.793, registrada em dezembro de 2014”
(...) a redução na incidência de crimes violentos, nem tampouco da sensação de
segurança por parte da sociedade brasileira, o que, em tese, poderia justiﬁcar o
enorme custo social e ﬁnanceiro do encarceramento. Pelo contrário, o cárcere tem
reforçado mecanismos de reprodução de um ciclo vicioso de violência que, como
padrão, envolve a vulnerabilidade, o crime, a prisão e a reincidência e, por vezes,
serve de combustível para facções criminosas”. (INFOPEN, 2014).

Além disso, o Brasil figura entre as nações com as cinco maiores taxas de
ocupação. Some-se a isso outro dado igualmente alarmante, que é a quantidade de presos
provisórios em razão daqueles já condenados: são 249.668 presos nessa situação, ou seja,
40% das pessoas encarceradas no país ainda aguardam julgamento.
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Gráfico 2 – Infopen – Evolução comparativa do número de pessoas no sistema prisional,
número de vagas e presos provisórios

Fonte: Infopen, 2014

Esse indicador pode refletir a morosidade das instituições que integram o sistema
de justiça, quais sejam, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria
Pública, na medida em que, quanto mais demorado se der o julgamento, mais tempo o réu
ficará ocupando vaga no sistema carcerário, contribuindo ainda mais para a questão da
superlotação.
Nesse caso, um esforço conjunto daquelas instituições para acelerar a tramitação
processual, considerando a possibilidade de absolvição ou de aplicação de pena que não seja a
reclusão, poderia mitigar o problema. Além disso, a criação e aplicação de outra medida
preventiva, inclusive a realização de audiências de custódia, podem também constituir-se em
solução de desafogo.
Nesse esteio, o Infopen (2014) também faz um comparativo entre o número de
vagas de acordo com o regime de condenação (aberto, semi aberto, fechado e prisão
provisória), conforme ilustrado abaixo:

68

Figura 3 – Infopen – Distribuição percentual de vagas por tipo de regime ou natureza da
prisão

Fonte: Infopen, 2014

A princípio, é possível concluir que a diminuição do déficit carcerário poderia se
dar com a disponibilização de mais vagas, ou seja, com a construção de mais unidades
prisionais. Até certo ponto, essa assertiva mostra-se válida, quando vista como solução
emergencial e para o equilíbrio da equação envolvendo o avanço da criminalidade e as ações
preventivas do Estado para contê-la.
Evidentemente, porém, o constante incremento de vagas significa atuar somente
de maneira corretiva, atacando os efeitos do problema da criminalidade. Ora, o sistema, desta
forma, estaria sempre sendo alimentado. A saída, portanto, é diminuir, ou melhor, estancar
esse aumento. Nesse sentido, vislumbra-se duas vertentes: ações de diminuição da violência e
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a eficiência do sistema penal, com a consecução dos objetivos de restauração do apenado,
previstos na Lei de Execução Penal, de maneira diminuir os índices de reincidência, que
retroalimentam o sistema.

5.2.1 O perfil do preso brasileiro

Outro aspecto relevante nessa análise diz respeito ao perfil dos detentos, no
tocante à faixa etária, o sexo, a raça ou etnia, grau de escolaridade, nível de renda e ainda, os
tipos penais enquadrados e o tempo de condenação.

5.2.1.1 Faixa etária

Em relação à faixa etária, o relatório do Infopen alerta que obteve das fontes
primárias informações sobre cerca de 70% da universalidade da população carcerária, o que já
pode ser considerada uma amostra bem representativa.
O relatório segregou a população em 04 (quatro) faixas etárias, associando-as aos
seguintes percentuais:
Gráfico 3 – Infopen – Distribuição por faixa etária no sistema prisional e na população
brasileira

Fonte: Infopen, 2014
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Nota-se que a maior parte da população prisional (55,07%) é composta por
jovens, ou seja, detentos que encontram-se na faixa de 18 a 29 anos. Nesse aspecto, o relatório
traz uma interessante comparação: essa proporção é maior do que a própria população
brasileira, onde apenas 21,5% da população situa-se nessa faixa etária.

5.2.1.2 Etnia

Quanto à etnia, fica evidenciado que a maior parte da população carcerária é
composta por indivíduos de raça negra, seguidos de brancos, numa proporção também maior
do que a população nacional, que é de 53,63% e 45,48%, respectivamente.
Gráfico 4 – Infopen – Percentual da população por raça e cor no sistema prisional e na
população geral

Fonte: Infopen, 2014

Ora, até aqui fica óbvia a conclusão de que a maior parte dos presos do país é
composta por jovens negros, ou seja, uma parcela da população extremamente vulnerável.
Esse fato induz a pensar acerca dos motivos que levam tantos jovens a lotarem as carceragens
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nacionais, com destaque de que não foram enumerados os menores infratores, cujas casas de
custódia devem padecer do mesmo mal. Seria uma conseqüência do descaso, da falta ou das
falhas de políticas públicas para orientadas para a juventude? O questionamento também cabe
quanto ao gênero, em que os números parecem espelhar a triste realidade de segregação racial
dissimulada no seio da nossa sociedade.

5.2.1.3 Gênero

O relatório em questão faz menção à participação de mulheres na população
prisional brasileira, destacando que é pouco signiﬁcativa, representando cerca de 5,8% do
total. No entanto, destaca a evolução do quantitativo de mulheres e traz outra conclusão, ao
relacionar as proporções dos tipos penais com a categoria de gênero: entre 2005 e 2014, o
crescimento de mulheres encarceradas cresceu a uma taxa de 10,7% ao ano.
Gráfico 5 – Infopen – Evolução da taxa de mulheres no sistema prisional por 100 mil
mulheres na população brasileira

Fonte: Infopen, 2014

Outro fato apontado pelo relatório é que a população carcerária feminina é
caracterizada pela condenação por crimes relacionados ao tráfico de drogas, que chega a 64
%. É inevitável o surgimento de alguns questionamentos: qual a razão de tamanha proporção
de mulheres condenadas pelo narcotráfico? Seriam as mulheres os principais agentes desse
tipo penal ou seriam elas as principais coadjuvantes dos traficantes?
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A discrepância entre os gêneros também se mostra presente nas proporções de
ocorrências dos tipos penais de homicídio, que representam 14% da população carcerária
masculina e 6% da população feminina. Os crimes de roubo e furto também se mostram com
maior proporção entre os homens do entre as mulheres.

5.2.1.4 Grau de escolaridade

O grau de escolaridade de um povo também se constitui num indicador que pode
apontar as causas de seus problemas sociais, tais como a renda, o nível de emprego, a saúde e
a violência. É claro o nexo entre a baixa escolaridade e o nível de empregabilidade, ou seja,
quanto menor o nível de educação, menores serão as chances de ocupação de vagas no
mercado formal de trabalho. Com efeito, o desemprego significa ausência de renda, levando a
busca de sobrevivência, por vezes, de maneira desesperada, através da violência em suas
diversas manifestações: furto, roubo, tráfico e até homicídios.
Esse entendimento também é comungado pelo Infopen (2014), em que encontrase afirmado que “manter os jovens na escola pelo menos até o término do fundamental pode
ser uma das políticas de prevenção mais eficientes para a redução da criminalidade e, por
conseguinte, da população prisional”. Segundo esse estudo, o grau de escolaridade dos presos
no Brasil é extremamente baixo, com mais da metade dessas pessoas sem o ensino
fundamental.
Gráfico 6 – Infopen – Grau de instrução da população prisional

Fonte: Infopen, 2014
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Figura 4 – Infopen – Grau de instrução da população prisional por unidade da
Federação

Fonte: Infopen, 2014

5.3 A NATUREZA DOS CRIMES COMETIDOS PELOS PRESOS

Outro dado relevante diz respeito ao tipo penal, ou espécie de crime pelo qual o
preso foi condenado. Nesse aspecto, o Infopen (2014) já alerta que “não se pode fazer um
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paralelo entre essa distribuição percentual por crimes e os quantitativos de pessoas presas”,
haja vista a existência de pessoas processadas ou condenadas por mais de um crime.
Também assevera-se que o perfil dos presos varia em função de fatores como a
dinâmica criminal, as mudanças das leis ou a ênfase da justiça em relação a alguns crimes.
Assim, conclui o relatório, “as mudanças no perfil criminal não refletem, necessariamente,
“tendências criminais”, mas, antes, preferências e práticas do sistema de justiça criminal”.
A estatística apresentada sobre esse aspecto aponta para uma realidade ora
vivenciada pela sociedade: o problema do tráfico e do consumo de drogas.
Gráfico 7 – Infopen – Distribuição sentenças de crimes tentados ou consumados entre os
registros das pessoas privadas de liberdade

Fonte: Infopen, 2014
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O relatório sob análise aponta que 28% dos presidiários cumprem pena em função
do tráfico de entorpecentes, que é o crime de maior incidência. Ora, mostra-se notório que o
tráfico de drogas é um crime que traz consigo outros crimes satélites, como o homicídio e o
roubo. Não à toa, assaltos são praticados com o intuito de financiar o negócio do narcotráfico.

5.4 AS ASSISTÊNCIAS PRESTADA AOS PRESOS

Segundo a Lei de Execução Penal, é dever do Estado fornecer à pessoa privada de
liberdade a assistência social, a assistência educacional, a formação profissional e o trabalho
remunerado, com o objetivo de prevenir o crime, amparar o preso, orientá-lo para o retorno à
convivência em sociedade.
Analisando as condições de vida dos encarcerados, o estudo levantou números
sobre o bem estar, a saúde, a mortalidade, a educação, o trabalho e a assistência jurídica
dentro das prisões.

5.4.1 A assistência à saúde

É intuitivo constatar que o ambiente do cárcere é insalubre, inclusive pelo aspecto
psicológico, pois só o fato de a pessoa estar aprisionada já traz danos à sua psique.
O primeiro dado relevante trazido diz respeito às doenças que mais acometem os
presos no Brasil, com destaque para a tuberculose, pois dadas as condições de insalubridade e
confinamento concentrado, a disseminação dessa patologia torna-se favorecida. Com
referência em dados do Ministério da Saúde, o Infopen (2014) afirma que pessoas
encarceradas têm, em média, 28 vezes mais chances de contrair a tuberculose do que a
população em geral, só perdendo para moradores de rua.
Além da tuberculose, a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis
prevalecem como as patologias que mais acometem os presos. Muito embora não traga
indicadores de casos novos por transmissões dentro das prisões, o relatório apresenta o
seguinte resultado:
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Figura 5 – Infopen - Pessoas com agravos transmissíveis em dezembro de 2014

Fonte: Infopen, 2014

A insalubridade das prisões e a conseqüente disseminação de doenças graves,
conforme apontado acima, podem contribuir para que a mortalidade por causas naturais seja a
mais expressiva na população carcerária, chegando a uma taxa de 17,40 mortes para cada
grupo de 10 mil presos, seguido por óbitos criminais (9,52), suicídios (3,24), acidentes (1,68)
e outras causas (3,30).

5.4.2 A educação oferecida aos presos

Nos aspectos da educação e do trabalho oferecidos à população carcerária, o
Infopen (2014) reconhece que eles são extremamente relevantes para o processo de
restauração ou ressocialização do apenado, para a prevenção da criminalidade, através da
diminuição da reincidência e para a pacificação e mitigação da tensão social nos presídios,
com a redução de incidentes prisionais como rebeliões e motins. Além disso, “também são
úteis para a diminuição da quantidade de presos, uma vez que atividades educacionais estão
associadas à remição da pena. Segundo a Lei de Execução Penal, cada 12 horas de frequência
escolar equivalem a um dia a menos de pena”, afirma o estudo.
Esse parâmetro ora estudado alinha-se com o foco do escopo da presente
dissertação. Para uma melhor análise, o Infopen (2014) categorizou as atividades educacionais
desenvolvidas nos presídios em formais e complementares: as primeiras compreendem
alfabetização, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, curso técnico (acima de
800 horas de aula) e capacitação proﬁssional (acima de 160 horas de aula), em suas
modalidades presencial e à distância. As segundas constituem-se nos programas de remição
pela leitura e pelo esporte, além de atividades complementares como videoteca, atividades de
lazer e cultura.
Eis os números apresentados: no ano de 2014, 13% da população carcerária
participava de atividades educacionais, sendo 11% em atividades formais e 2% em
complementares. No ensino formal, 17% estavam sendo alfabetizados e 51% dos participantes
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cursavam o ensino fundamental, dado que se mostra, de certa forma, coerente, posto que 75%
da população carcerária são analfabetos ou não possuem esse grau de escolaridade, conforme
apresentado anteriormente. Quanto ao ensino médio, os participantes somam 19% e é quase
insignificante a participação no ensino superior.
Figura 6 – Infopen – Distribuição percentual de pessoas envolvidas em atividades de
ensino formal, por nível de ensino

Fonte: Infopen, 2014

5.4.3 O trabalho dos presos

No que tange ao trabalho, a Lei de Execução Penal confere um sentido múltiplo
de dever, sendo uma obrigação para os condenados, na medida de suas aptidões e capacidades
e, ao mesmo tempo, de um direito do preso, haja vista que prevê remição da pena, na
proporção dos dias trabalhados.
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Muito além dessa concepção, pode-se afirmar que o trabalho é uma das principais
formas de restauração do preso, contribuindo significativamente para os objetivos da punição
e para a reinserção social digna e eficaz, considerando as dificuldades em se conseguir vagas
no mercado de trabalho, quando em liberdade, dada a comprovada baixa capacitação e o
próprio estigma do qual o preso ou egresso padece.
Em que pese a previsão legal acima citada, vislumbra-se que somente um pequeno
percentual da população carcerária (cerca de 20%) trabalham. Desse número, 25% o fazem
nas dependências das unidades prisionais e 75% em ambiente externo.
Figura 7 – Infopen – Pessoas envolvidas em atividades laborterapêuticas no sistema
prisional

Fonte: Infopen, 2014

Outro dado de extrema relevância trazido pelo Infopen (2014) é que mais de
metade das vagas de trabalho ocupadas (cerca de 55%) foram obtidas por meios próprios
pelas pessoas privadas de liberdade ou disponibilizadas pela administração como apoio ao
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próprio estabelecimento, o que não caracteriza uma política de provisão de vagas de trabalho
para o custodiado.
Gráfico 8 – Infopen – Distribuição percentual de pessoas trabalhando segundo origem
da vaga de trabalho

Fonte: Infopen, 2014

O relatório também destaca as vagas de trabalho por setor produtivo:
Gráfico 9 – Distribuição pessoal de pessoas trabalhando por setor econômico

Fonte: Infopen, 2014

Como se pode ver acima, 32% dos presos que trabalham ocupam vagas na própria
administração dos presídios, prestando serviços de limpeza, conservação, alimentação,
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lavanderia, dentre outros, o que caracteriza uma forma de suprir a deficiência de pessoal nos
estabelecimentos prisionais.
Quanto à remuneração dos trabalhos prestados pelos presidiários, o Infopen
(2014) traz os seguintes dados:
Gráfico 10 – Infopen – Distribuição das pessoas em atividade laborterápica, por
remuneração

Fonte: Infopen, 2014

Cumpre destacar que a Lei de Execução Penal prevê que o trabalho do preso
deverá ser remunerado em valores nunca inferiores a ¾ do salário mínimo. Ocorre que a
legislação não vem sendo plenamente cumprida pelas administrações carcerárias brasileiras,
haja vista que grande parte dos presos que trabalha - cerca de 38% - não recebem qualquer
tipo de remuneração.

5.4.4 A assistência jurídica ofertada aos presos

O acesso à justiça no Brasil é bastante dificultado pela própria condição de renda
da sua população, na medida em que os serviços advocatícios e as custas processuais são
bastante onerosos. Em que pese a existência da Defensoria Pública, é preciso destacar que
esta instituição ainda carece de uma melhor estrutura para atender à grande demanda de
serviços.
Não só na fase investigatória, mas mesmo após a condenação, a assistência
judiciária se faz necessária para que se possa garantir ao condenado os direitos e as
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prerrogativas trazidas pela de Lei de Execução Penal, em especial da progressão de regime
nessa fase.
Sensível a esse aspecto, o Infopen (2014) considera de grande relevância o
monitoramento contínuo das políticas de assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade
para a análise dos entraves do sistema penitenciário. No entanto, o relatório não traz muitos
dados acerca disso, limitando-se a apresentar o percentual de presos que carecem desse
serviço por estado da federação, onde destaca que o Rio Grande do Norte e Sergipe possuem
os alarmantes índices de 71,38% e 60%, respectivamente. O Ceará possui cerca de 31% de
presos desassistidos juridicamente.
Gráfico 11 – Infopen – Porcetagem de pessoas cumprindo sentença em estabelecimentos
que não dispõem de assistência judiciária

Fonte: Infopen, 2014
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5.5 ESTRUTURA E GESTÃO DAS PRISÕES BRASILEIRAS
A execução é uma fase do processo jurídico para a qual a Lei de Execução Penal –
LEP define atribuições tanto para o Poder Judiciário como para o Poder Executivo, que
deverão congregar esforços no intuito da consecução dos objetivos prescritos na referida
norma, em especial, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
As unidades prisionais desenvolvem e disponibilizam diversos tipos de serviços e
assistências, que vão desde os serviços básicos de limpeza e lavanderia, alimentação,
segurança, administrativos, além daqueles ligados à saúde, assistência social e educacional,
pedagogia, psicologia, assistência jurídica, etc.
É óbvio que essa missão exige uma estrutura adequada, desde a existência de
unidades prisionais, capazes de bem atender à demanda, dotada de um quadro multidisciplinar
de profissionais, além uma gestão tecnicamente qualificada, instrumentos e insumos.
Tão grave quanto o déﬁcit de vagas é o déﬁcit de gestão no sistema prisional. Notese que diversos incidentes e disfunções são registrados em unidades da Federação
com taxas de encarceramento menores do que a taxa nacional e em
estabelecimentos com níveis de superlotação menos agudos, o que indica que a
fundação de bases para a superação dos problemas prisionais no Brasil depende do
estabelecimento de diretrizes e princípios voltadas à macro e micro gestão
prisional. (INFOPEN, 2014)

Considerando que a gestão como algo imprescindível para a análise e avaliação do
sistema prisional, o Infopen (2014) coletou dados relativos à estrutura de pessoal, espécies de
gestão e serviços e assistências oferecidos, com os resultados a seguir elencados.
5.5.1 Estrutura de Pessoal – trabalhadores no Sistema Prisional

Segundo o Infopen (2014), existem cerca de 76.766 trabalhadores no sistema
prisional brasileiro. Esses profissionais estão classificados em diversas categorias, tais como:
agentes administrativos, de custódia, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais,
advogados, policiais, etc.
Ora, considerando que a população prisional brasileira é de aproximadamente
622.202 detentos, segundo o Infopen (2014), conclui-se que o sistema prisional brasileiro tem
7,61 pessoas custodiadas para cada servidor em atividade de custódia. Por falta de técnica
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métrica para aferir se essa proporção é adequada, aparentemente vislumbra-se uma carência
de profissionais para bem atender ao sistema. Nesse aspecto, o referido relatório destaca que:

O número ideal de funcionários por unidade depende de vários fatores: qual o tipo de
estabelecimento, quais os serviços terceirizados, qual o tipo de pessoa privada de
liberdade que a unidade abriga, que serviços são oferecidos internamente, quantos
custodiados auxiliam a administração nos trabalhos internos, qual a escala de trabalho
dos funcionários, que serviços são prestados por outra” (Infopen, 2014)

Figura 8 – Infopen – Serviços em assistência de custódia

Fonte: Infopen, 2014

O relatório aponta, ainda, que 70% dos funcionários do sistema prisional são
agentes penitenciários, 10% são da área de apoio administrativo e 7% estão na categoria
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“outros”. Destaca, ainda, a atuação de Policiais Militares, que chegam a representar quase 3%
dos funcionários utilizados particularmente nas muralhas e guarda externa dos presídios,
atividade que, paulatinamente, vem sendo assumida por funcionários do próprio sistema
prisional. Progressivamente, a carreira de agente penitenciário vem se especializando, de
maneira que a expectativa é que o efetivo policial possa ser substituído por agentes
habilitados no tratamento prisional.
É importante destacar que a recuperação do preso é uma atividade complexa, que
exige a participação de uma multiplicidade de profissionais, principalmente daqueles ligadas à
saúde, psicologia, assistência social, terapia ocupacional, além de pedagogos, professores e
advogados.
No tocante à saúde, o quadro de pessoal apresentado pelo relatório sob análise é o
seguinte:
Figura 9 – Infopen – Servidores na área de saúde

Fonte:Infopen, 2014
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5.5.2 Espécies de gestão

O relatório pondera a histórica discussão acerca da operação privada do sistema
prisional no Brasil, em que a gestão pública é a realidade de mais de 90% das unidades. Em
15 estados, as unidades sob gestão pública representam um valor próximo ou igual a 100%.
Em relação às espécies de gestão adotadas nas diversas unidades integrantes do
sistema prisional brasileiro, o Infopen (2014) buscou fazer a seguinte classificação: a pública,
sendo entendida como sendo o tipo de gestão no qual o ente público é o responsável pela
gestão integral do estabelecimento, ainda que alguns serviços sejam terceirizados; a cogestão,
onde um administrador privado é responsável pela gestão de determinados serviços da
unidade, cabendo ao Poder Público e ao ente privado o gerenciamento conjunto do
estabelecimento; a de parceria público-privada, definida como a modalidade de gestão na qual
a entidade privada realiza a construção e a gestão integral do estabelecimento, ao passo que o
ente público fiscaliza essa atividade; e, por fim, a gestão por organizações sem fins lucrativos,
em que a gestão do estabelecimento é compartilhada entre Poder Público e entidades ou
organizações sem fins lucrativos.
Dos resultados apresentados, vislumbra-se que 92% das unidades carcerárias do
Brasil apresentam a gestão do tipo pública, 3% são do tipo gestão sem fins lucrativos, outros
3% da espécie cogestão e apenas 1% configuram-se parcerias público-privada, conforme
definição acima do Infopen (2014), que, ao refletir acerca da vocação de cada uma dessas
espécies, conclui que:
Gráfico 12 – Infopen – distribuição de vagas por tipo de gestão

Fonte: Infopen, 2014
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Enquanto a gestão pública e a cogestão têm um perﬁl muito parecido em relação ao
número de vagas disponibilizados em cada regime de pena, as parcerias públicoprivadas parecem mais aﬁns ao regime fechado (INFOPEN, 2014)

5.6 O SISTEMA CARCERÁRIO NO CEARÁ SEGUNDO O CENSO PENITENCIÁRIO
2013/2014

Fruto de uma parceria entre a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do
Ceará – SEJUS e a Universidade Federal do Ceará, por meio do Laboratório de Estudos da
Violência (LEV), do Laboratório Cearense de Psicometria (LACEP) e do Núcleo de
Psicologia do Trabalho (NUTRA), o Projeto Censo Penitenciário do Ceará 2013/2014
constitui-se numa pesquisa realizada em unidades prisionais de todas as macrorregiões do
Estado do Ceará, onde foram entrevistadas 12.040 (doze mil e quarenta) pessoas recolhidas
em casas de privação provisória de liberdade, institutos penais, penitenciárias, hospital e
instituto psiquiátrico judiciário, cadeias públicas e distritos policiais que abrigam presos sob a
guarda da SEJUS.
A pesquisa observou, dentre outros, os seguintes aspectos: dados básicos de
identificação, escolaridade, tipificação penal, tempo de pena, capacitação profissional,
dependência química e reentradas.
O objetivo foi revelar o perfil do preso, a partir de três eixos analíticos:
caracterização da história de vida que antecedeu a condição do detento; a vivência do sujeito
dentro do sistema penitenciário; as possibilidades de reinserção social, tendo o trabalho como
mediador desse processo.

5.6.1 A metodologia

A entrevista foi a técnica utilizada para a coleta de dados, sendo realizadas em
todas as unidades prisionais do Estado (03 institutos penais, 05 casas de privação, 03
penitenciárias, 01 hospital, 01 instituto psiquiátrico e 134 cadeias Públicas e distritos
policiais), por meio de dois questionários estruturados: o primeiro, básico, para a totalidade
dos detentos, com vista a possibilitar a contagem e o recadastramento, bem como coletar
dados necessários à constituição do perfil biossociodemográfico e outro ampliado, aplicado
em uma amostra representativa da população carcerária, objetivando delinear o perfil
psicossocial. A metodologia adotada contemplou, exclusivamente, o contato direto com a
população carcerária, de modo que todas as entrevistas foram individualizadas.
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Foram entrevistados todos os presos, em regime fechado, provisórios e
condenados, e em regime semiaberto intramuros, que se encontravam alocados nas unidades
prisionais do sistema penal da Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS/CE), segregados em
três eixos: contagem e recadastramento, perfil biossociodemográfico e perfil psicossocial.
Segundo o relatório, “a concretização destas ações se submeteu aos princípios preconizados
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, respeitando a autonomia dos entrevistados
para participarem, ou não, da pesquisa”.
Foram observadas aspectos da vida dos detentos, tais como: histórico prisional
(tipificação penal, reentradas), perfil educacional, perfil laboral (experiências profissionais,
aptidões e interesses laborais), estrutura familiar, vivências no sistema carcerário, indicadores
de saúde mental, além de dados acerca da faixa etária, sexo, naturalidade, estado civil,
escolaridade, religião e perspectivas pós cárcere.

5.6.2 A população carcerária do Ceará

Segundo o Censo Penitenciário do Ceará (2013/2014), no início da coleta de
dados, em abril de 2013, a SEJUS informou que a população carcerária do Ceará era de
13.751 presos e, ao final da pesquisa, em abril de 2014, era de 16.501 presos, concentrados
principalmente em Fortaleza e nas macrorregiões de Sobral/Ibiapaba, Cariri/Centro Sul e
Litoral Oeste. Ou seja, observou-se um incremento no número de presos, no intervalo de abril
de 2013 a abril de 2014, na ordem de 2.750.
No entanto, foram entrevistados 12.040 recolhidos, entre homens e mulheres,
excluindo-se um percentual aproximado de 4,7% de desistências ou recusas.
Tabela 1 – Censo Penitenciário Ceará – Presos por macroregião

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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Para abrigar essa população de detentos, o Estado do Ceará conta com 10.636
vagas, ou seja, existe um déficit de 5.865 vagas, representando uma taxa de ocupação (razão
entre a população carcerária e o número de vagas) da ordem de 181%.

5.6.3 Informações biosociodemográficas dos detentos

Esse tópico foi assim denominado pelo Censo Penitenciário do Ceará (2013/2014),
que procurou traçar um perfil do encarcerado no Ceará, destacando a importância para
subsidiar políticas públicas para o Sistema Penitenciário.

5.6.3.1 Gênero e faixa etária

Diferentemente do Infopen (2014), a pesquisa da SEJUS traz uma associação
entre gênero e faixa etária.
Tabela 2 – Censo Penitenciário Ceará – Faixa etária de detentos

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Dos presos recenseados, constatou-se que a maioria são homens (95,2%). A
distribuição de todo esse universo por faixa etária mostra uma população eminentemente
jovem: 50,4% possuem entre 18 e 29 anos.
5.6.3.2 Estado civil

O drama e os efeitos do encarceramento estendem-se também à família do
presidiário. A ausência do ente familiar causa traumas tanto emocionais como de recursos,
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haja vista que, muitas vezes, ele era o provedor financeiro. Além disso, a família também
carrega o ônus do estigma social, com consequências profundas para os filhos. Ou seja, a
reclusão também causa um abalo social.
Por outro lado, a família também pode contribuir significativamente para a
recuperação do delituoso. Partindo dessa premissa, o Censo Penitenciário do Ceará
(2013/2014) coletou dados acerca da estrutura familiar dos presos, com os seguintes
resultados:
Tabela 3 – Censo Penitenciário Ceará – Estado civil dos detentos

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

5.6.3.3 Etnia

Em relação à etnia, o estudo mostra que a maioria dos presos (34,2%) tem origem
parda ou indígena, o que não deixa de guardar coerência, considerando que a raiz
antropológica do estado do Ceará é fundamentalmente indígena.
Tabela 4 – Censo Penitenciário Ceará – Cor da pele informada pelos detentos

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Entretanto, constatou-se um resultado inusitado, inclusive em relação ao quadro
nacional, na medida em que 29,5% declaram-se de origem amarela ou asiática, superando a
quantidade de brancos e negros. O estudo sob análise não discorre sobre as razões desse fato.
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5.6.3.4 Grau de escolaridade

O primeiro dado trazido pelo Censo Penitenciário do Ceará (2013/2014) já traz
uma relação entre o grau de escolaridade do detento e o seu gênero: a quantidade de mulheres
que aderiram à formação escolar (40%) é quatro vezes superior a dos homens (10,4%).
O Censo Penitenciário do Ceará (2013/2014) mostra que não há discrepâncias
significativas entres estes, inclusive mostra certa equivalência com aqueles apresentados pelo
Infopen (2014), a nível nacional, em que mais da metade da população carcerária é analfabeta
ou possui somente o ensino fundamental.
Tabela 5 – Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos detentos por gênero e nível de
escolaridade

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Outro dado importante acerca da escolaridade dos detentos é que ela coincide com
as condições dos pais, ou seja, 50,6% destes são analfabetos ou possuem apenas o ensino
fundamental.
Tabela 6 – Censo Penitenciário Ceará – Nível de escolaridade do pai e da mãe

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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Também merece atenção o levantamento feito acerca do tipo de escola
freqüentado pelos encarcerados: quase 80% deles estudaram em escolas públicas, o que pode
evidenciar uma relação direta entre a criminalidade e as condições socioeconômicas menos
privilegiadas.
Tabela 7 – Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos detentos por gênero e tipo de
escola

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Ao serem questionados acerca dos motivos do abandono dos estudos, em especial,
no ensino médio (que coincide com a transição para a idade adulta), 50% dos presos
apontaram o desinteresse pelos estudos ou a necessidade de trabalhar. Esses dados podem
significar um forte indício da ausência de políticas públicas mais efetivas voltadas para a
educação, em especial dos jovens.
Tabela 8- Censo Penitenciário Ceará – Principais motivos de evasão escolar no período
do Ensino Médio

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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5.6.3.5 Experiência laboral

Os precários índices de escolarização e profissionalização dos apenados que
ingressam no sistema carcerário, principalmente entre os homens, e o deficiente serviço de
educação complementar profissionalizante oferecido aos mesmos durante o cumprimento da
pena constituem-se num fator restritivo à reintegração social, situação que se agrava quando
se articula com as rendas familiares significativamente baixas: é o que conclui relatório do
Censo Penitenciário do Ceará.
Tabela 9- Censo Penitenciário Ceará –situação laboral antes de ser preso e escolaridade

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Quando investigou acerca da situação laboral dos detentos antes da prisão, a
pesquisa detectou que cerca de 72% declararam que desenvolviam alguma atividade laboral,
porém, pouco mais da metade destes tinham, predominantemente, o ensino fundamental
completo.
Ao classificar as atividades laborais desenvolvidas antes da prisão em formais e
informais, o estudo aponta que a segunda é bem mais representativa.
Tabela 10- Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos detentos por gênero e atividade
laboral

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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A relação entre experiências laborais formais e informais e o nível de escolaridade
também foi investigado pelo Censo Penitenciário do Ceará (2013/2014), que evidenciou que a
maior concentração de desenvolvimento de atividade formal residia nos presos que tinham o
ensino fundamental completo, seguidos por aqueles que cursaram o ensino médio, completo e
incompleto.
Tabela 11 - Censo Penitenciário Ceará –Atividade laboral antes da prisão e nível de
escolaridade

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

5.6.4 A Situação Prisional

Nesse tópico, procurou-se destacar a situação do preso, no tocante ao regime da
pena, ao motivo da condenação, ao índice de reentradas e ao tempo de encarceramento.

5.6.4.1 O regime de cumprimento da pena

Nesse item, o destaque é que o Estado do Ceará apresenta um número
significativo de presos provisórios em relação à sua população carcerária. Cerca de 5.912
presos (49,1%) estão nessa situação, ou seja, sem condenação judicial, superando a média
nacional. Essa quantidade equivale praticamente ao déficit de vagas, que é de 5.865.
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Tabela 12 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição de detentos por gênero e situação
prisional

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

5.6.4.2 O motivo da detenção/condenação

Ao investigar o motivo da detenção, o Censo Penitenciário (2013) objetivou
detalhar a tipologia criminal e a recorrência dos crimes, por meio de um indicador
denominado “reentrada”.
De início, foi feita a associação entre os tipos de crimes com o gênero: entre os
homens prevalecem os crimes contra o patrimônio, enquanto, entre as mulheres, os crimes
envolvendo entorpecentes são mais frequentes.
Gráfico 13 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos crimes mais recorrentes em
detentos do sexo masculino

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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Gráfico 14 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos crimes mais recorrentes em
detentos do sexo feminino

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Outro fator que vale ser apontado é o que diz respeito aos presos
“multidenunciados”, ou seja, aqueles cuja condenação recai sobre dois ou mais crimes. Esse
indicador é importante pois pode ser uma das causas da retroalimentação dos presídios, posto
que, em muitas vezes, os presos nesta situação não têm uma unificação dos julgamentos e das
condenações, o que acaba por gerar uma sequência de reentradas nas unidades carcerárias do
Estado do Ceará. O destaque trazido pelo censo sob análise é que a condenação por mais de
um crime é mais comum entre os homens do que entre as mulheres.
Tabela 13 - Censo Penitenciário Ceará – quantidade de tipos penais

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Quando analisados os três principais tipos de crime cometidos pelos entrevistados
e a relação deles com a escolaridade, verifica-se que, em termos gerais, quanto menor a
escolaridade, maiores são os números de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Como
se constata no gráfico abaixo, entre os presos com os níveis de escolaridade superiores ao
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ensino médio, prevalece, na maioria dos casos, o envolvimento com crimes relacionados a
entorpecentes.
Figura 10 - Censo Penitenciário Ceará – Tipo de crime e escolaridade

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

5.6.4.3 O índice de reentradas

De acordo com o relatório sob análise, dos 12.040 presos entrevistados, 44,9%
afirmaram não possuir reentrada, enquanto 55,1% declararam possuir uma ou mais reentradas
no sistema prisional, o que leva a inferir que, no sistema prisional do Ceará, o número de
pessoas com reentradas é superior ao dos que informam estar ali pela primeira vez.
Tabela 14 - Censo Penitenciário Ceará – Número de reentradas por preso

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Esse indicador, que indica a reincidência, é talvez o mais expressivo para aferir a
eficiência do sistema prisional, no tocante à ressocialização dos presos. Isso significa que a
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população carcerária está numa curva crescente, contribuindo, a cada dia, para a hiperlotação
das unidades e o consequente sobrecarregamento do sistema.
Tabela 15 - Censo Penitenciário Ceará – Número de reentradas de apenados e
provisórios

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

A pena, além do valor punitivo, também deve trazer como valor primordial o
caráter restaurador: esse é o objetivo da Lei de Execução Penal - LEP. Restaurar, nesse estrito
sentido, significa reintegrar o apenado à harmônica convivência social. Ora, se o egresso volta
a cometer delitos, ou seja, se é reincidente, significa que os objetivos da LEP, no que tange à
restauração, não foram atingidos. Não fica difícil inferir, portanto, que o indicador, que
expressa a reincidência, é talvez o mais expressivo para aferir a eficiência do sistema
prisional. Essa premissa pode levar à conclusão que o sistema carcerário do Ceará demonstra
ser ineficiente, considerando que o valor do índice de reincidência mostra-se bastante
significativo (55%).

5.6.4.4 O tempo de encarceramento

O tempo de permanência dos presos no sistema carcerário é determinado pela
sentença condenatória, que tem como base a pena prevista para cada tipo de crime, e pode ser
ampliado de acordo com o número de crimes pelos quais o preso foi condenado. Porém, além
desse fator, é de comum conhecimento que o tempo de encarceramento (com destaque para os
presos provisórios) também é extrapolado por ineficiência do próprio Estado, que não mantém
um controle efetivo, seja pela morosidade do sistema justiça, seja pela carência de assistência
jurídica a ser dispensada aos presos.
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Ora, não fica difícil presumir que, quanto maior o tempo de encarceramento, mais
complexo fica o processo de readequação dos presos à vida em sociedade, considerando,
inclusive, a intensa dinâmica que esta apresenta nos dias atuais.
Tabela 16 - Censo Penitenciário Ceará – Tempo Total de encarceramento

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Esse indicador é extremamente importante para a elaboração de políticas públicas
de curto, médio e longo prazo, voltadas à orientação e à criação de condições de readequação
dos futuros egressos, possibilitando escolarização e formação profissional.
Tabela 17 - Censo Penitenciário Ceará – Tempo Total no sistema penitenciário e
atividade de trabalho no presídio

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

5.6.5 A assistência prestada aos presos

Como já afirmado anteriormente, a Lei de Execução Penal - LEP prescreve que é
dever do Estado prover a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa
aos presos, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.
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Além disso, a mencionada norma também estabelece o trabalho como dever social
e condição de dignidade humana, e que este terá finalidade educativa e produtiva, devendo ser
remunerado e estar regido por normas de segurança e higiene.
O Censo Penintenciário do Ceará (2013/2014) também investigou a assistência
oferecida aos presos nas unidades carcerárias do Ceará, colhendo os números a seguir.

5.6.5.1 Assistência educacional

A educação complementar desenvolvida dentro das unidades prisionais do Estado
do Ceará, em especial no que tange a cursos profissionalizantes, mostra-se muito insipiente. O
estudo aponta que 78% dos entrevistados não estudam dentro das prisões e que somente 9% o
fazem.
Tabela 18 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos detentos por gênero e
formação complementar em Ensino Fundamental na Unidade Prisional

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Nesse tipo de formação complementar, o relatório sob análise também evidenciou
que os detentos que possuem ensinos médio ou superior completos conseguem um maior
índice de conclusão dos cursos. Ou seja, a evasão nesse tipo de escolarização é tanto maior
quanto menor o nível de escolaridade.
A baixa participação dos presos na assistência educacional oferecida nas prisões
cearenses mostra-se ainda maior quando se trata de ensino profissionalizante.
Tabela 19 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos detentos por gênero e
formação complementar em Cursos Profissionalizante na Unidade Prisional

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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Os números acima apresentados pelo referido relatório mostram tão somente a
participação dos presos no sistema educacional das prisões cearenses, não evidenciando, ou,
pelo menos, não deixando claro, quanto à oferta desse tipo de assistência por parte dessas
instituições.

5.6.5.2 O trabalho desenvolvido pelos presos

Já ao se examinar o trabalho desenvolvido dentro das unidades prisionais, o
estudo em referência detectou que a maioria dos detentos entrevistados – cerca de 85% nunca realizou esse tipo de labor, o que compromete sobremaneira a ressocialização do preso.
Tabela 20 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos detentos por gênero e
realização de trabalho no presídio

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

A pesquisa, no entanto, não deixa claro sobre as eventuais razões desse fato: se é
em função, por exemplo, da indisponibilidade do serviço por parte da administração
carcerária. Porém, seja qual for o motivo, não há como eximir o Estado de tal falta, haja vista
ser sua obrigação, conforme previsão da Lei de Execução Penal.
O Censo Penitenciário do Ceará (2013/2014) também relacionou o trabalho
desenvolvido nas prisões com a formação complementar dos presos: a tendência detectada é
que a maioria dos presos que não trabalham também não tiveram formação complementar na
prisão.
Tabela 21 - Censo Penitenciário Ceará – Formação complementar ensino fundamental
no presídio

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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Já ao relacionar com a atividade laboral anterior à prisão, evidencia-se que a
frequência dos presos que trabalham mostra-se diretamente proporcional à experiência
anterior.
Tabela 22 - Censo Penitenciário Ceará – Atividade laboral anterior e durante a prisão

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

O censo também procurou averiguar as expectativas dos apenados quando saírem
da prisão, no que diz respeito ao trabalho. Ora, esse questionamento evidencia-se muito
importante, posto que pode traduzir um sucesso na recuperação do preso, na medida em que a
vontade deste é essencial para tal processo. Nesse sentido, quase a totalidade dos
entrevistados, cerca de 94,5%, afirmaram querer trabalhar após o cumprimento da pena.
Tabela 23 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição de detentos por gênero e pretensão
laboral

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Quando se investiga essa pretensão em relação à atividade complementar e ao
trabalho desenvolvido dentro das prisões, tem-se que quase todos os presos que pretendem
trabalhar após o retorno à vida em sociedade concluíram a formação complementar.
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Tabela 24 - Censo Penitenciário Ceará – Formação complementar durante a prisão e
pretensão de trabalho ao sair

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

A tendência acima se repete em relação aos presos que desenvolvem trabalho nas
prisões.
Tabela 25 - Censo Penitenciário Ceará – Atividade laboral durante a prisão e pretensão
de trabalho ao sair

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

5.6.5.3 As condições de saúde dos presos

Como já visto anteriormente, as condições de insalubridade das prisões brasileiras
são extremamente acentuadas e no Ceará não é diferente. Em decorrência disso, a população
prisional é acometida de inúmeras doenças durante o tempo de permanência nas unidades
carcerárias cearenses.
Tabela 26 - Censo Penitenciário Ceará – Distribuição dos detentos que contraíram
doenças na prisão

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014
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O censo ora analisado mostra que o número de doenças aumenta em relação à
quantidade de presos numa mesma cela.
Tabela 27 - Censo Penitenciário Ceará – Número de detentos por cela e incidência de
doença crônica

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Quando se trata de doenças sexualmente transmissíveis (DST), a tendência acima
se repete.
Tabela 28 - Censo Penitenciário Ceará – Doenças sexualmente transmissíveis em função
do número de detentos por cela

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

O referido censo ainda traz dados acerca da freqüência de acesso ao sistema de
assistência à saúde oferecida aos presos no Ceará.
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Tabela 29 - Censo Penitenciário Ceará – Freqüência de acesso ao serviço de saúde do
presídio

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Embora não investigue o nível de assistência à saúde oferecida pelas prisões
cearenses, é possível presumir uma certa falha, na medida em que 24% dos presos afirmaram
que não tem acesso aos serviços de saúde.

5.6.5.4 Assistência jurídica

Quanto à assistência jurídica, garantia trazida pela Lei de Execução Penal, o
relatório destaca que 22,3% das pessoas recolhidas declararam que não possuem assistência
jurídica.
Tabela 30 - Censo Penitenciário Ceará – Assistência jurídica em função do gênero do
recolhido

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

Um número que chama muita atenção e que se apresenta bastante negativo é que
53% dos presos afirmaram nunca ter visto o Defensor Público, o que pode demonstrar uma
falha crítica no quesito de assistência jurídica aos presos do Ceará.
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Tabela 31 - Censo Penitenciário Ceará – Frequência de encontro com defensor no
último ano

Fonte: Censo Penitenciário Ceará, 2013/2014

O Censo Penitenciário Ceará (2013/2014) não traz qualquer dado acerca da
assistência social oferecida aos presos do Ceará. Entende-se que tal serviço, além de constituir
uma garantia legal, é de grande relevância ao processo de restauração do apenado.
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DESENVOLVIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO

6.1 O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: O PODER JUDICIÁRIO COMO
DISSEMINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Na concepção de Uchoa (2008), o Judiciário brasileiro é tido como o mais
hermético em relação aos outros poderes da República, descrevendo a sua arquitetura como
sendo fortemente marcada pela hierarquia, pela burocracia e por traços herdados da formação
militar, onde os magistrados são escalonados tais quais os oficiais de um exército.

O Judiciário brasileiro herdou o modelo napoleônico, mas tendo se constituído aqui
como poder, sob o manto protetor da tripartição funcional do Estado, revestiu-se
não apenas de caráter jurisdicional, como também de caráter administrativo de si
próprio, sendo-lhe atribuídas responsabilidades de ordem gerencial administrativofinanceira.
A estrutura do Judiciário do país é de tal sorte hermética que sequer o constituinte
originário da década de 80 foi capaz de imprimir-lhe significativas alterações na
forma e na sua composição. Sua composição manteve-se praticamente inalterada
antes e depois da promulgação da Carta de 1988, o que comprova que o modelo
tradicional é adaptável tanto ao totalitarismo quanto ao regime democrático.
(UCHOA, 2008, p. 26)

Há cerca de 20 anos, o Poder Judiciário nacional vivia o ápice de uma crise de
credibilidade institucional, padecendo de uma enorme insatisfação da sociedade: corrupção,
desmandos administrativos, morosidade e ineficiência foram algumas das mazelas que
ensejaram a instauração, pela Câmara dos Deputados, de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar os tribunais brasileiros, apelidada de “CPI do Judiciário”.
Nesse curso, ganhou força a discussão de um tema há muito tempo ventilado no
meio jurídico: o controle externo do Judiciário. Tradicionalmente tido no Brasil como um
poder “fechado”, muitos juristas e magistrados entendiam que isso poderia por em risco as
prerrogativas de independência funcional e de autonomia do juiz, em clara ameaça ao estado
democrático de direito.
Percebe-se que os problemas do Judiciário do país não decorrem estrita e
exclusivamente de sua forma, mas da má qualidade cultural jurídica pátria, que se
revela excessivamente dogmática. Em outras palavras, no bojo das graves
consequências da crise jurídica nacional existe uma relação de reciprocidade entre a
burocrática estrutura judiciária, o autoritarismo e o modelo de ensino tradicional.
Certamente é esta relação de reciprocidade que explica o porquê de somente a partir
de meados de 2005, quase vinte anos de instauração de regime democrático, numa
nova geração de pensadores pós-1988, o Brasil passou a contar com um órgão
fiscalizador para o Judiciário. (UCHOA, 2008, p. 27)
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O órgão fiscalizador, ao qual se refere o autor acima, trata-se do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, principal inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45,
alcunhada de “Reforma do Judiciário”, que, dentre outras coisas, exaltou a cidadania, através
da positivação dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
A estrutura do Poder Judiciário, a partir de então, foi incrementada, passando a
contar com mais um órgão, que, ao contrário dos demais, estaria desincumbido da atividade
jurisdicional. Para o Conselho Nacional de Justiça – CNJ foi outorgada a competência para
controlar a atuação administrativa e financeira dos demais órgãos do Poder Judiciário e o
cumprimento dos deveres funcionais dos seus juízes, além de outras atribuições que venham a
ser conferidas em lei. Sendo integrante do Poder Judiciário, mostra-se inequívoco dizer que o
CNJ é um órgão de controle interno deste, diferentemente dos modelos europeus, tipicamente
externos, conforme ensina Uchoa (2008).
Entretanto, a função de controle, segundo a ciência da administração, pressupõe a
existência prévia de outras funções, que compõem o processo administrativo, na seguinte
ordem: o planejamento, a organização e a direção.

Em outras palavras, há por certo um sentido estrito associado ao monitoramento, à
limitação, mas há também um sentido macro que implica considerar o controle
como fase final de uma atividade administrativa complexa que abrange o
planejamento, a organização e a direção, e que se conclui com o controle
propriamente dito, ou seja, a comparação dos resultados obtidos com as metas
planejadas. (UCHOA, 2008, p. 66)

Tal conceito também é aderente à administração pública, considerando que a
atividade administrativa do Estado se afetiva através da promoção de políticas públicas, que
envolve o planejamento, através do estabelecimento de metas (definição da agenda política), a
organização dos meios para alcançá-las (identificação de alternativas, avaliação e seleção das
opções), a direção ou gestão da aplicação dos recursos disponíveis (implementação) e o
controle, que inclui a avaliação.
Diante dos inúmeros conceitos de políticas públicas, é possível sumarizar a sua
definição como sendo a congregação sistêmica de programas, ações e atividades
desenvolvidas pelo Estado, de acordo com uma vontade ou agenda política, que pode ter a
participação de entes públicos ou privados, com o escopo de garantir a cidadania, de maneira
genérica, ou específica, para uma determinada área social, cultural ou econômica.
Nesse esteio, infere-se que a missão do CNJ vai além do controle administrativo,
cabendo-lhe planejar, organizar e dirigir as atividades da gestão e finanças dos tribunais
pátrios, observadas, claro, as suas respectivas autonomias.
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De fato, o CNJ, ao longo de sua recente existência, também tem promovido outras
ações, desenvolvendo e coordenando políticas públicas, através de vários programas de
âmbito nacional que buscam a consolidação da cidadania. A exemplo disso, instituiu e
disciplinou, dentre outras coisas, a gestão estratégica, administrativa de pessoas, da tecnologia
da informação e comunicação, como funções de planejamento, organização e direção e o
controle administrativo e financeiro, como função de controle.
Outros temas, de certa forma, alheios à atuação do Poder Judiciário, também têm
sido objeto de concepção de políticas públicas por parte do CNJ, tais como: a criação do
Fórum Nacional de Saúde, para o monitoramento e resolução das demandas de assistência à
saúde; o reforço à efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos; a
criação do Fórum Nacional da Infância e da Juventude (FONINJ), em caráter nacional e
permanente, com a atribuição de elaborar estudos e propor medidas para a coordenação,
elaboração e execução de políticas públicas, no âmbito do Poder Judiciário, concentrando
especialmente as iniciativas nacionais de aprimoramento da prestação jurisdicional na área da
Infância e da Juventude; a criação das Unidades ou Núcleos Socioambientais no Poder
Judiciário, dentre outras.
Com efeito, os tribunais pátrios, antes desabituados a técnicas de planejamento e
gestão, foram impelidos a se adaptar às inovações administrativas conduzidas pelo CNJ,
passando a desenvolver, de maneira mais acentuada, outro mister estranho às suas atuações
típicas, qual seja, o desenvolvimento e a promoção de políticas públicas. Até então, o
Judiciário atuava como mero regulador de políticas públicas, fenômeno que Almeida (2008)
chama de “judicialização da política”.

Referida atuação se dá por meio da utilização de mecanismos tipicamente judiciais,
tais como a análise de constitucionalidade e legalidade e a verificação da licitude
dos atos praticados tanto na arena de deliberação política quanto no âmbito dos
entes encarregados de executar as políticas em questão.
Constata-se que o Poder Judiciário limita e regula as atividades legislativas, por
meio do controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou difuso. Além
disso, aquele Poder também é uma a arena de discussão e decisão (positiva ou
negativa) no âmbito da implementação de políticas públicas. Nesse sentido, o
Judiciário é um "veto player" e provedor de "veto points", ao qual os atores
políticos recorreriam no intuito de buscar a efetivação de interesses não alcançados
na arena política.
Importa salientar que os juízes, além de averiguarem a regularidade formal das
políticas públicas, em algumas oportunidades analisam as respectivas conveniência
e oportunidade. Por via de conseqüência, nessas ocasiões, julgam o mérito da
alocação efetuada dos recursos públicos. (ALMEIDA, 2008)
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De forma inversa, politizar o Judiciário poderia ser entendido como atribuir-lhe a
competência de promoção e desenvolvimento de políticas públicas, o que possivelmente
levaria à interpretação de uma transgressão da sua missão constitucional e a uma consequente
violação ao princípio da legalidade (o “poder-dever” da Administração Pública).
Entretanto, os argumentos ora trazidos - no sentido de que a função de controle
administrativo pressupõe a existência prévia do planejamento, da organização e da direção respaldam a legitimidade para esse tipo de atuação do Judiciário, especialmente através do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, na medida em que, diante da omissão do Estado (Poder
Executivo), os direitos sociais precisam ser garantidos e o princípio da dignidade da pessoa
humana precisa ser respeitado.
“[...] se o Poder Judiciário tem legitimidade para invalidar normas produzidas pelo
Poder Legislativo, mais facilmente pode se afirmar que é igualmente legítimo para
agir diante da inércia dos demais poderes, quando essa inércia implicar um óbice ao
funcionamento regular da vida democrática. Vale dizer: a concretização judicial de
direitos sociais fundamentais, independentemente de mediação legislativa, é
um minus em relação ao controle de constitucionalidade” (SOUZA NETO, 2003, p.
45).

Essa missão, em muitos casos, porém, tem se mostrado sofrível, posto que as
Cortes Judiciárias nacionais, guardadas as especialidades e as diferenças regionais, não
priorizam ou não estão estruturadas para o enfretamento dessas questões. Além disso, a
autonomia administrativa e financeira do Judiciário limita-se a sua própria gestão, o que
reprime a sua atuação na promoção de políticas públicas com intervenção direta no meio
social.

6.2 A LEI DE EXECUÇÃO PENAL E O PAPEL DO JUDICIÁRIO

No capítulo anterior, foi mostrada, pelas estatísticas oficiais, a situação caótica do
sistema carcerário brasileiro, que padece de inúmeros problemas: superlotação, déficit de
vagas, ausência de recursos físicos e humanos, deficiência na oferta dos benefícios de saúde,
educação, assistência jurídica, etc. Além disso, pode-se constatar, pelos dados mostrados, que
o perfil do apenado brasileiro é negro, jovem e de baixíssima escolaridade e, na maioria das
vezes, condenados por crimes relativos ou conexos ao narcotráfico.
Cumpre destacar que sistema carcerário brasileiro possui cerca 390 mil pessoas
presas, das quais 57% estão condenadas e 43% aguardam julgamento, mas apenas 300 mil
vagas em presídios, o que configura um déficit de 90 mil vagas ou 30%, o índice de
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reincidência criminal chega a 70%, ou seja, o já esgotado sistema ainda sofre uma constante
retroalimentação motivada pela sua própria ineficiência.
O problema da superpopulação dos presídios brasileiros, como mostrado pelos
dados do Infopen (2014), reflete a prevalência da política de que a prisão tem uma função
meramente retributiva, de segregação ou higienização social, segundo o arquétipo da era
medieval, onde o suplício, na descrição de Foucault (2014), se estabelecia como forma de
punição.
É nesse cenário pavoroso, degradante e humilhante, que está inserida a população
carcerária brasileira, que passa a padecer de deteriorização física e mental, ante as condições
de insalubridade que favorecem a proliferação de doenças e de tortura, o que gera uma repulsa
e uma revolta ainda maior contra o sistema.
A ausência do Estado e a sua negligência, quanto à fiel aplicação das disposições
da Lei de Execução Penal (LEP), favorecem a gênese de um Estado paralelo ou “uma
sociedade dentro de uma sociedade”, na acepção de Thompson (2002), cujos poder e
comando, nas últimas décadas, foram assumidos pelo crime organizado, em especial as
facções.
Essa idéia é comungada pelo cientista político e o pesquisador Bruno Paes Manso,
do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que relata que as facções ou grupos que lideram
o crime organizado no Brasil são o “Comando Vermelho”, que foi pioneiro e tem como local
de origem a cidade do Rio de Janeiro, e o chamado “Primeiro Comando da Capital – PCC”,
em São Paulo. Porém, ultimamente, existem diversos outros grupos regionais ou locais
espalhados pelo país, inclusive nas regiões Norte e Nordeste, que vivem sob um ambiente de
constante rivalidade e disputa de poder, motivadas pelo lucrativo sistema de tráfico de drogas.

Longe de coibir o crime, as torturas e o descontrole dos presídios são componentes
que levam cada vez mais brasileiros a mergulharem fundo em suas carreiras
criminais motivados pelo ódio ao sistema. Toda essa raiva serve como base da
ideologia do crime que se dissemina com velocidade em todo o território brasileiro.
Em pelo menos 22 Estados, as facções formadas dentro das prisões tentam
organizar as fileiras de pessoas dispostas a ingressarem em atividades criminais,
principalmente o tráfico de drogas, que produzem grandes assaltos. Essas
atividades, que geram quadrilhas como as do novo cangaço nordestino, também
incluem explosões em caixas eletrônicos, comércio de armas de grande e pequeno
porte e muita, mas muita corrupção e violência policial. (MANSO, 2015)

O potencial de recuperação do preso é mitigado pelo aliciamento à adesão às
facções, ao qual ele é submetido, inevitavelmente, ao adentrar no sistema carcerário, e que,
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por questão de sobrevivência, acaba por aderir às organizações criminosas, dando
continuidade à vida criminosa de maneira ainda mais aperfeiçoada.

As prisões se tornaram excelentes pontos de encontro e contato para se juntar os
interesses de revoltados contra o sistema em busca de oportunidades de negócios
ilícitos com grande potencial de lucro. São os chamados escritórios do crime,
espécie de MBA para aqueles que desejam ampliar seu networking marginal.
(MANSO, 2015)

Diante desse quadro, não fica difícil concluir que os institutos da Lei de Execução
Penal não estão sendo cumpridos, ou estão sendo cumpridos precariamente, de maneira que o
escopo perseguido pela norma, qual seja, a reintegração social do condenado, tem a sua
consecução extremamente comprometida. Em outras palavras, a LEP padece de ineficácia
ante à ausência do Estado.
A questão, no entanto, é bem mais complexa e extrapola os muros dos presídios.
O problema da criminalidade deve ser compreendido por visão mais abrangente. O sistema
carcerário representa o final do processo pelo qual perpassa o fenômeno do crime, que tem as
suas origens ligadas, indubitavelmente, às condições sócio-econômicas nas quais o indivíduo
está inserido.
A ausência ou a insuficiência de políticas públicas na educação das crianças e dos
jovens, na saúde pública, na geração de emprego e renda e na segurança contribui para o
aumento da criminalidade e o inchaço cada vez maior do sistema carcerário, como
consequência.
O desafio dessas políticas é alcançar efetividade, conforme atesta o próprio
Ministério da Justiça, através do relatório do Levantamento Nacional de Informações
Penitenciarias – Infopen 2014, concluindo que os dados desafiam o sistema de justiça penal, a
política criminal e a política de segurança pública e que o equacionamento de seus problemas
exige, necessariamente, o envolvimento dos três Poderes da República, em todos os níveis da
Federação, além de se relacionar diretamente com o que a sociedade espera do Estado como
agente de pacificação social.
Nesse contexto, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) propõe uma
política nacional de melhoria dos serviços penais, abrangendo quatro eixos bastante amplos:
alternativas penais e gestão de problemas relacionados ao hiperencarceramento; apoio à
gestão dos serviços penais e redução do déficit carcerário; humanização das condições
carcerárias e integração social; e modernização do sistema penitenciário nacional.
Vê-se, assim, que boa parte dos problemas que hoje afetam o sistema carcerário
dizem respeito, eminentemente, à estrutura e à gestão dos presídios, sem olvidar, claro, da
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conjuntura sócio econômica, de segurança pública e da ausência de políticas públicas, que
afetam diretamente o fenômeno da criminalidade. Como é sabido, tais questões são de
incumbência do Poder Executivo, o propulsor maior de políticas públicas.
É certo que a Lei de Execução Penal, sem prejuízo da atuação da sociedade como
um todo, atribui, essencialmente, a interferência do Estado para a sua efetividade, mais
especificamente do Poder Judiciário, responsável pelo cumprimento das disposições da
sentença condenatória ou decisão criminal e do Poder Executivo, responsável pela
administração e manutenção da estrutura dos estabelecimentos penais.
Convém ponderar, entretanto, que os Poderes Executivo e Judiciário não são os
únicos responsáveis pelo fiel atendimento às determinações da LEP, que elenca taxativamente
os órgãos da execução penal, incluindo o Ministério Público, a Defensoria Pública e até
mesmo a sociedade civil, através do Conselho da Comunidade. Pode-se dizer, assim, que
todos esses órgãos compõem o sistema de justiça penal, que o senso comum da sociedade,
equivocadamente, costuma resumir unicamente ao Poder Judiciário e atribuir a este toda a
responsabilidade dos problemas do sistema penal.
A LEP deixa claro que cabe ao Poder Judiciário a missão jurisdicional de controle
do processo de execução e da corregedoria de presídios, através do Juízo da Execução. Ocorre
que, assim como a sua missão constitucional, que é essencialmente jurisdicional, o Poder
Judiciário, diferentemente do Poder Executivo, não é vocacionado para a concepção e o
desenvolvimento de políticas públicas, tampouco a sua estrutura não se mostra adequada para
tal fim.
Porém, conforme abordado no tópico anterior, já se concluiu acerca da
legitimidade do Judiciário para exercer o papel de promotor de políticas públicas, diante da
omissão ou ineficiência do Estado em garantir os direitos sociais e efetivar o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Assim, a interpretação da LEP não deve ser feita de maneira tão literal, a ponto de
limitar a atuação do Judiciário somente para garantir o fiel cumprimento da sentença
condenatória, fiscalizar a execução da pena e inspecionar os estabelecimentos penais, cuja
gestão cabe ao Poder Executivo. O Judiciário pode - e deve - regular ou até mesmo promover
políticas públicas que objetivem garantir os direitos, a dignidade e a integração social do
condenado, que é o escopo maior da LEP.
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6.3 AS

POLÍTICAS

PÚBLICAS

DE

REINSERÇÃO

SOCIAL DO

CONSELHO

NACIONAL DE JUSTIÇA
Como foi visto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ é um órgão integrante do
Poder Judiciário, cuja missão constitucional cinge-se ao controle administrativo e financeiro
dos tribunais, de forma a contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada em
benefício da sociedade com moralidade, eficiência e efetividade.
Outrossim, o CNJ tem concebido e disseminado políticas públicas junto aos
tribunais pátrios, através de vários programas de âmbito nacional que buscam a consolidação
da cidadania, a exemplo daquelas voltadas à execução penal e ao sistema carcerário.
Um das primeiras medidas adotadas foi a instituição do Banco Nacional de
Mandados de Prisão – BNMP, para fins de registro e disponibilização, na rede mundial de
computadores, dos mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias nacionais.
Segundo o CNJ, a idéia é incorporar em um único cadastro nacional do Poder Judiciário os
dados pessoais, as informações sobre a condenação e, principalmente, a situação de todos os
presos perante a Justiça, facilitando o conhecimento por qualquer pessoa e o cumprimento de
diligências por parte das autoridades policiais, assim como auxiliar os juízes no exercício de
sua jurisdição, buscando solucionar a crônica imprecisão das informações sobre a população
carcerária, o déficit de vagas dos presídios e a quantidade de mandados de prisão não
cumpridos no país.
Outra ação adotada pelo CNJ foi a implementação do procedimento de audiência
de custódia, mediante a qual o cidadão preso em flagrante é levado à presença de um juiz no
prazo de 24 horas, acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, onde será
ouvido previamente por um juiz, que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou, ainda, se a prisão preventiva pode
ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, podendo
determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso
policial durante a execução do ato de prisão. O escopo, segundo aquele órgão, é assegurar o
respeito aos direitos fundamentais da pessoa e evitar detenções desnecessárias, atenuando-se a
superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios, que
hoje representam cerca de 40% da população carcerária.
Relativamente ao sistema carcerário, o CNJ também disciplinou procedimentos e
implementou diversas ações, a saber: determinou aos juízes de execução criminal a
realização, pessoalmente, de inspeção mensal nos estabelecimentos penais sob sua
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responsabilidade, devendo, ainda compor e instalar, em suas respectivas Comarcas, o
Conselho da Comunidade na forma dos artigos 80 e seguintes da Lei n. 7.210/84 (Lei de
Execução Penal – LEP); determinou aos tribunais a criação e a manutenção do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que terá, dentre outras, a atribuição de
coordenar a articulação e a integração das ações promovidas pelos órgãos públicos e entidades
com atribuições relativas à inserção social dos presos, egressos do sistema carcerário; instituiu
o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que permite o controle informatizado
da execução penal e das informações relacionadas ao sistema carcerário brasileiro em todo
território nacional, de maneira a proporcionar a gestão confiável dos dados da população
prisional do Brasil.
Vislumbra-se que as ações acima mencionadas buscam amenizar as precárias
condições dos presídios nacionais, em especial, no que tange à superpolulação. Contudo, o
CNJ também instituiu um programa de reinserção social, com o fito de conferir maior
efetividade à Lei de Execução Penal. Trata-se do programa intitulado “Começar de Novo”,
que se propõe a resgatar a dignidade e a cidadania dos presos e egressos, promovendo a
ressocialização dos mesmos, de maneira a reduzir a reincidência de crimes.
Instaurado pela Resolução do CNJ nº 96, publicada em 27 de outubro de 2009, o
programa “Começar de Novo” compõe-se de um conjunto de ações educativas, de capacitação
profissional e de reinserção no mercado de trabalho, voltadas à sensibilização de órgãos
públicos e da sociedade civil, inclusive Patronatos, Conselhos de Comunidade, universidades
e instituições de ensino fundamental, médio e técnico-profissionalizantes, através de uma
Rede de Reinserção Social, com o propósito de concretizar a cidadania e promover a redução
da reincidência. A referida norma obriga os Tribunais pátrios a celebrarem parcerias com
essas entidades, para a implantação do projeto no âmbito de suas jurisdições.
Além disso, o programa “Começar de Novo” contempla diversas outras
iniciativas, destacando-se: a realização de campanha de mobilização para a criação de uma
rede de cidadania em favor da ressocialização, o estabelecimento de parcerias com
associações de classe patronais, organizações civis e gestores públicos, para apoiar as ações
de reinserção, a implementação de iniciativas que propiciem o fortalecimento dos Conselhos
da Comunidade, para o cumprimento de sua principal atribuição legal – reintegração social da
pessoa encarcerada ou submetida a medidas e penas alternativas, a integração dos serviços
sociais nos Estados para seleção dos beneficiários do projeto, a criação de um banco de
oportunidades de trabalho e de educação e capacitação profissional e o acompanhamento os
indicadores e as metas de reinserção.
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No âmbito do programa Começar de Novo, foram celebradas parcerias com
diversas empresas, com destaque para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)
que contratou cerca de 800 detentos para trabalharem em suas unidades administrativas
espalhadas pelo país, segundo informa o CNJ em seu portal.
Buscando avaliar a absorção de presos e egressos no mercado de trabalho, em
artigo entitulado “Programas de Ressocialização de Egressos do Sistema Prisional e a Gestão
de Pessoas: Estudo de Casos Múltiplos em Organizações Cearenses”, apresentado por ocasião
do VII Encontro de Estudos Organizacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração – ANPAD, Ferraz e Rocha (2012) relatam que, através do projeto
“Começar de Novo”, o CNJ firmou uma parceria com a FIFA para permitir a contratação de
egressos para a realização das obras da Copa de 2014 e da Copa das Confederações de 2013,
com o objetivo incentivar as empresas, que realizaram obras e serviços para as Copas, a
contratarem presos, egressos do sistema prisional e adolescentes em conflito com a lei como
parte de sua mão de obra.
Com o desdobramento dessa parceria, complementam os autores, no Ceará, em
agosto de 2011, a Secretaria de Justiça e Cidadania - SEJUS, a Secretaria Especial da Copa
2014 - SECOPA e o Consórcio Construtor, assinaram um termo de cooperação para empregar
presos do regime semiaberto nas obras de ampliação e modernização do estádio Castelão para
a realização de jogos da Copa do Mundo de Futebol 2014.
Como resultado, Ferraz e Rocha (2012) apontaram que seis, das doze cidades que
sediaram os jogos da Copa do Mundo de 2014, tiveram êxito no cumprimento do Termo de
Cooperação Técnica instituído com o CNJ e que 5% do total das vagas de trabalho foram
ocupadas pela mão de obra de detentos, ex-detentos, cumpridores de penas alternativas e
adolescentes em conflito com a lei.
Os autores concluíram, no estudo referenciado, que, apesar dos esforços do CNJ,
o programa “Começar de Novo” não tinha apresentado resultados satisfatórios, haja vista que
as organizações estavam ofertando vagas que não eram preenchidas, devido ao preconceito, à
falta de qualificação e à falha na documentação exigida para contratação. No Estado do Ceará,
por exemplo, de 2009 para até 2011, das 2.848 vagas oferecidas, apenas 445 foram ocupadas.
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6.4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A REINSERÇÃO SOCIAL DO PODER
JUDICIÁRIO DO CEARÁ

Antes de apresentar uma narrativa acerca dos programas de reinserção social
desenvolvidos pelo Poder Judiciário do Ceará, vislumbrou-se ser importante mencionar,
mesmo que brevemente, o contexto ao qual eles encontram-se associados de maneira mais
imediata, no caso, as políticas públicas sobre esse tema desenvolvidas pelo Governo do
Estado do Ceará, tendo em vista que o público alvo a ser atendido é o mesmo.
Os relatos seguintes fundamentam-se em documentos produzidos pelo Governo
do Estado, através das Secretarias de Segurança Pública e Cidadania e de Justiça, e do
Tribunal de Justiça do Ceará, através das Varas de Execuções Penais, disponibilizados nos
respectivos sítios oficiais da Internet, além de recortes de notícias publicadas pela imprensa
local.

6.4.1 O recente histórico das políticas públicas de segurança pública e do sistema
penitenciário no Ceará

No Ceará, as políticas públicas de reinserção social de presos vêm sendo
desenvolvidas de maneira genérica, ou seja, inseridas dentro de programas e projetos mais
abrangentes, que contemplam ações e públicos diversificados.
Em histórico mais recente, por exemplo, foi lançado, no ano de 2003, o programa
“Portas Abertas”, implementado pelo Governo do Estado do Ceará e que tinha como fito
articular instituições educacionais e empresas públicas e privadas, visando a inserção das
pessoas que apresentavam maior dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, incluindo
jovens de 16 a 24 anos, pessoas com mais de 40 anos, pessoas com deficiência, egressos do
sistema penal e os que estavam cumprindo penas alternativas. Segundo o Governo do Estado
do Ceará (2006), até o mês de setembro de 2006, foram atendidos 17 egressos e 146
presidiários. Como se vê, o referido programa não estava direcionado exclusivamente a
atender os presos e egressos, tampouco tinha uma metodologia específica para esse público.
Nos anos seguintes, observou-se a concentração de ações de combate à violência
focadas na estrutura das Polícias Civil e Militar, através de contratação, via concurso público
de novos policiais, da formação de grupamentos específicos (“Ronda” e “Raio”), da aquisição
de viaturas (Projeto “Ronda do Quarteirão”), da construção de delegacias, dentre outras.
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No ano de 2012, foi criada, através do Decreto nº 30.983/2012, a Coordenadoria
de Inclusão Social do Preso e do Egresso (CISPE), da Secretaria da Justiça e Cidadania do
Estado (SEJUS), que tem como missão colaborar para a recuperação social do preso com
vistas a melhorar a sua condição de vida, através da elevação do nível de sanidade física,
moral, educacional, além da capacitação profissional e encaminhamento para oportunidades
de trabalho remunerado.
A idéia da criação da CISPE é dar cumprimento à função ressocializadora da
pena, de maneira a humanizar as condições do cárcere e da oferta de trabalho social, de
capacitação profissional e de desenvolvimento laboral para os apenados, de maneira a
prepará-los ao retorno a uma convivência social mais equilibrada, minimizando o círculo
vicioso da violência e a reincidência criminal, segundo informa a Secretaria de Justiça em seu
sítio eletrônico.
A CISPE apresenta um conjunto de projetos voltados à ressocialização, baseados
na capacitação em áreas específicas, atividades de interação social e na oferta de trabalho, dos
quais destacam-se: “Batalhão Ambiental”, programa de limpeza de parques públicos; “Brincar
Vir Ver”, consiste no desenvolvimento de ações que buscam os vínculos afetivos entre as
mães presidiárias e seus filhos de até 11 anos de idade; “Cores da Liberdade”, feito em
parceria com empresa privada que capacita presos para trabalhar com pintura; “Lapidar”,
programa de fabricação de jóias e lapidação de pedras; “Maria Marias”, que consiste na oferta
de cursos de integração social nas áreas de dança de salão, coral ginástica, teatro, artesanato,
corte e costura, informática, dentre outros; “Mãos que Constroem”, projeto que capacita e
emprega presos na construção civil de obras públicas estaduais e habitação popular.
Já em agosto de 2015, foi lançado programa Ceará Pacífico, com o objetivo de
construir uma cultura de paz em todo o território cearense, a partir de políticas públicas
interinstitucionais de prevenção social e segurança pública. O programa é constituído por 11
linhas de ações intersetoriais que abrangem áreas como emprego e renda, justiça e saúde. O
carro-chefe do Ceará Pacífico, no entanto, é a Unidade Integrada de Segurança (UNISEG),
uma nova territorialização que congrega integração das polícias e policiamento comunitário às
ações de prevenção, com a pretensão de avançar no modo tradicional de compreensão da
segurança pública: a construção de relações sociais não-violentas e a promoção da cidadania
em áreas até então desassistidas pelo Estado, por meio de intervenções urbanas como
construção de praças, saneamento e iluminação, itens básicos em se tratando de serviços.
O Governo do Estado reporta, ainda, em seu sítio eletrônico que, pelo Programa
Ceará Pacífico, o sistema carcerário do Ceará foi incrementado com mais 1.488 vagas, entre
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2015 e 2016, e que, além disso, o Estado está construindo mais cinco unidades prisionais que
totalizam novas 2.884 vagas. (CEARÁ. Ceará Pacífico – Movimento pela vida)
No tocante à ressocialização, destaca-se a existência de diversos termos de
cooperação com foco na reinserção produtiva de presos à sociedade e na melhoria das
condições do sistema prisional. Nesse aspecto, o próprio governo reconhece que o público dos
egressos e privados de liberdade não é atendido sistematicamente o que prejudica sua
reinserção na sociedade, ao justificar o orçamento proposto de R$ 806.547.749, 00 para a
rubrica “004 – Infraestrutura e gestão do sistema penitenciário”, constante no Plano Plurianual
2016-2019.
Para que tal objetivo seja alcançado, é necessária a aplicação de meios preventivos
e curativos in loco, assegurando o acesso das pessoas presas a ações de saúde,
educação, profissionalização e trabalho. Por outro lado, os recentes mecanismos de
intervenção não privativa de liberdade, apesar da Lei 12.403/2011, que pretende a
prisão como medida de exceção e traz novos caminhos para o aperfeiçoamento da
política alternativa à prisão, só recentemente obteve força para ser implantado. As
dificuldades existentes, como espaço físico inadequado e equipe de pessoal pouco
qualificada tem prejudicado a execução desta política, agravado pelo elevado
número de prisões provisórias. No entanto, apesar de todos os esforços e
investimentos já realizados, as condições existentes no sistema prisional do Estado
são ainda extremamente precárias, com altos custos de manutenção e altas taxas de
reincidência dos egressos. Por isso, ressalta-se a necessidade de debate do sistema
prisional à luz de uma política que envolva as áreas da socialização, inserção e
integração social da pessoa presa; da arquitetura prisional; da qualificação e
formação dos trabalhadores; das políticas de desencarceramento, tratando das
audiências de custódia, das medidas cautelares, das penas alternativas e do
monitoramento eletrônico; da educação, saúde prisional na perspectiva
institucional, da redução de danos para o uso de drogas nas prisões, da segurança
humanista; gestão, disciplina, prevenção e combate à tortura e da agenda da
diversidade no sistema prisional, envolvendo os diferentes grupos sociais a serem
priorizados dentro do contexto, como as mulheres, os jovens, os idosos, as pessoas
em situação de rua, com deficiência e com doenças crônicas, incluindo-se a
igualdade étnico-racial e a diversidade sexual, que ainda comprometem toda a
efetividade da política prisional no Ceará, impedindo sua qualificação e
humanização. (CEARÁ, Plano Plurianual 2016-2019. )

Ainda dentro das políticas de ressocialização, foi sancionada a Lei nº 15.584,
publicada no Diário Oficial do Estado - DOE em 29.09.2015 e que dispõe sobre a reserva de
vagas de empregos referentes a contratos com o Estado do Ceará nas condições que indica,
aplicando-se aos presos em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos
do sistema prisional cearense.
Por essa norma, as empresas contratadas pelo Governo do Estado do Ceará para a
construção de obras públicas, assim como para a prestação de serviços, deverão reservar o
percentual mínimo 3% (três por cento) e no máximo de 10% (dez por cento) das vagas
necessárias à execução do pacto respectivo, sendo o mínimo de 2% (dois por cento) para
presos sujeitos ao regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do
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Sistema Prisional do Estado do Ceará. A intenção do governo, além de abrir mais postos de
trabalho aos apenados, era também mitigar a barreira do estigma, valendo-se da prerrogativa
da imperatividade contratual da Administração Pública.
Entretanto, as ações do Governo do Estado, consolidadas no programa Ceará
Pacífico, possuem resultados questionáveis, pois até o momento, os índices de violência, não
se mostram animadores. O número de vítimas de crimes letais e intencionais (homicídio
doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) cresceu significativamente no ano de
2017, depois de vivenciar uma redução gradativa até o ano de 2016. A média mensal de
vítimas desses crimes cresceu de 283,91 em 2016, para 404,37 até o mês de agosto de 2017, o
que leva a uma projeção anual deste ano de 4.852 ocorrências, ou seja, um aumento de cerca
de 30% em relação ao ano de 2016. Somente nos meses de maio a junho de 2017, foram
registradas 1.881 vítimas de crimes dessa categoria.
Diante desses números, as críticas ao programa Ceará Pacífico, inexoravelmente,
apareceram, retratadas pela imprensa local, conforme reportou o jornal O Povo, que, em
matéria publicada na edição de 12.06.2017, aponta a ação das facções e a superpopulação
carcerária como principais causas desse aumento dos índices de violência, em referência às
sangrentas rebeliões ocorridas nos presídios cearenses nos últimos tempos.
“O sistema prisional entrou em colapso, tornando-se um dos principais fatores para
a atual epidemia de homicídios. Os conflitos entre facções têm sua origem nas
prisões superlotadas, mas essa questão está longe de ser equacionada” (jornal O
Povo, edição de 12.06.2017)

6.4.2 O Programa “Um Novo Tempo” e os projetos de reinserção social
Partindo da premissa de que a Lei de Execução Penal – LEP preza não somente
pela punição do indivíduo, ou seja, concebe a pena no seu caráter retributivo, mas,
principalmente, pela sua harmônica integração social, enaltecendo a função ressocializadora,
o Poder Judiciário idealizou, de maneira autônoma, o programa denominado “Um Novo
Tempo”, com o escopo de reeducação social de apenados e egressos, a exemplo do Conselho
Nacional de Justiça, que, como dito acima, desenvolveu políticas públicas de reinserção social
através do programa “Começar de Novo”.
Com o entendimento de que a criminalidade é um fenômeno multifacetado, visto
que as razões que levam o sujeito a delinquir advém de diversos fatores, o que torna
necessário que as análises pertinentes a essa temática contemple um olhar transdisciplinar, o
programa “Um Novo Tempo” se propõe, por meio de uma equipe técnica judiciária atuante
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junto às Varas de Execuções Penais, oportunizar condições de ressocialização dos presos e
egressos, inclusive prestando orientação e acompanhamento familiar, como forma de evitar a
reincidência.
Especificamente, busca identificar o contexto psicosocial, familiar e cultural dos
apenados e egressos, bem como os fatores motivacionais do delito, para que se faça
intervenção necessária por meio de um Plano Individual de Acompanhamento. Além disso,
também tem como escopo orientar o apenado, o egresso e as famílias quanto ao conjunto de
direitos e deveres, além de informar a autoridade judiciária, mediante Relatórios Psicosociais
acerca do cumprimento da pena.
Valendo-se de uma metodologia baseada no acompanhamento dos apenados e de
suas famílias, o programa utiliza como instrumentais visitas domiciliares e institucionais,
entrevistas e/ou atendimentos psicosociais de modo individual e de modo grupal aos
reeducandos e familiares, palestras, realização de encaminhamentos necessários e observação,
pesquisa e análise processual do apenado realizada junto aos autos e ao sistema informatizado
do Poder Judiciário.
A admissão ao programa é feita mediante entrevista inicial, objetivando a
aquisição de dados acerca do reeducando e como também a elaboração do Plano
Individualizado de Acompanhamento.
O programa utiliza, ainda, os seguintes instrumentais:
a) o acolhimento grupal com a participação dos familiares, objetivando reforçar o
cumprimento oportunizado pela equipe técnica;
b) o atendimento individual, visando identificar em quais setores há a necessidade
de intervenção psicosocial;
c) a visita domiciliar, objetivando identificar a realidade sociocultural e familiar
do reeducando, principalmente no que tange a dinâmica familiar;
d) o atendimento grupal, por meio de palestras temáticas acerca de assuntos
pertinentes à realidade dos mesmos, e com teor informativo no que tange ao
conjunto de direitos e deveres, visando, sobretudo o acesso à justiça;
e) a visita institucional para conhecer a realidade do apenado no mundo do
trabalho, como também conhecer o trabalho e desenvolvido quando este estiver
inserido em instituição de saúde, educação e/ou profissionalizante;
f) o atendimento psicosocial para identificar os limites e possibilidades
encontradas pelo reeducando no seu processo de reinserção sócio-familiar;

121

g) o atendimento multifamiliar, com escopo de oportunizar aos participantes uma
reflexão acerca do papel da família enquanto fator de proteção;
h) o atendimento grupal, por meio de palestras temáticas de assuntos pertinentes à
realidade dos mesmos, e com teor informativo no que tange ao conjunto de
direitos e deveres, visando, sobretudo o acesso à justiça;
i) a visita domiciliar, de forma a identificar como os familiares avaliam as
repercussões do Plano Individualizado de Acompanhamento;
j) a elaboração de relatório técnico, com periodicidade semestral, oferecendo
subsídios ao juiz quanto ao cumprimento de pena do apenado e explicitar os
esforços da equipe técnica quanto à reinserção sóciofamiliar e a inserção em
tratamentos voltados para farmacodependentes e transtornos mentais.
Além disso, pela proposta inicial, o programa “Um Novo Tempo” vale-se de uma
equipe técnica formada por 03 Assistentes Sociais, 06 estagiários de Serviço Social, 02
Psicólogos, 04 estagiários de Psicologia, 01 Advogado, 02 estagiários de Direito, 01
Pedagogo e 01 estagiário de Pedagogia.
Estruturalmente, o programa “Um Novo Tempo” alberga projetos para a
consecução de seus objetivos, a saber: “Reconstruir”, “Cozinha Mágica”, “Justiça de Portas
Abertas” e “Aprendizes da Liberdade”, que visam proporcionar oportunidades de trabalho e
educação aos apenados em regime semi aberto ou em livramento condicional, por meio de
convênios com a iniciativa privada e com órgãos públicos.
Figura 11 – Programa Um Novo Tempo
Programa
UM NOVO
TEMPO

Projeto
RECONSTRUIR

Projeto
COZINHA
MÁGICA

TRABALHO

Fonte:Elaborado pelo autor
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JUSTIÇA PORTAS
ABERTAS

Projeto
APRENDIZES DA
LIBERDADE

EDUCAÇÃO
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6.4.2.1 O projeto “Reconstruir, tijolo por tijolo num desenho mágico”
O projeto “Reconstruir, tijolo por tijolo num desenho mágico” é desenvolvido em
conjunto com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (SINDUSCON-CE), por
meio de convênio firmado com o Poder Judiciário do Ceará, tendo como principal objetivo
contribuir para a ressocialização de apenados que cumprem pena nos regimes semi aberto e
aberto, bem como os egressos e seus familiares, através da capacitação e inserção no mercado
de trabalho da construção civil. Especificamente, também visa levantar discussão sobre o
tema da ressocialização e trocar experiência com magistrados de outros estados, bem como
com instituições públicas e privadas interessadas na reinserção social.
Nessa ação, a seleção e o acompanhamento dos que serão atendidos, a partir de
critérios definidos pelos parceiros do projeto e com atenção ao perfil psicosocial do apenado,
é feita pelo Poder Judiciário, a quem cabe, ainda: fiscalizar o andamento do projeto, através
da equipe técnica, realizando visitas nos setores de recursos humanos e nos canteiros de obras
das empresas participantes, bem como analisando os relatórios circunstanciados elaborados
por estas e encaminhados ao SINDUSCON-CE; encaminhar ao SINDUSCON-CE relatório de
vida pregressa de cada participante do projeto; aplicar as sanções disciplinares cabíveis,
quando das infrações cometidas, procedendo ao desligamento do reeducando do projeto, se
necessário.
Ao SINDUSCON-CE incumbe: ofertar cursos de capacitação para a inserção do
apenado no mercado de trabalho da construção civil; indicar empresas para absorção dos
apenados na construção civil; encaminhar às Varas de Execuções Penais relatórios
circunstanciados trimestrais elaborados pelas empresas participantes, contendo a conduta de
cada presidiário, sua disciplina, assiduidade, aproveitamento nos treinamentos, cumprimento
das ordens da chefia imediata, dentre outros que se fizerem necessários; comunicar de
imediato à Vara de Execução Penal responsável os casos de descumprimento das condições
estabelecidas no projeto ou o cometimento de falta disciplinar no local de trabalho;
estabelecer, junto às empresas, a carga horária máxima semanal e a jornada de trabalho dos
reeducandos, considerando as restrições de horários em razão de eventual determinação de
recolhimento à respectiva unidade prisional.
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6.4.2.2 O Projeto “Cozinha Mágica”

Instituído por meio de convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça do Ceará e
as empresas ISM Gomes de Matos, Ana Maria Gomes Brito-ME, Ana Paula Gomes BritoME, o projeto “Cozinha Mágica” visa a desenvolver um trabalho de reinserção social, por
meio das intervenções multidisciplinares sistemáticas realizadas pela equipe de profissionais
do programa “um Novo Tempo”, bem como promover a capacitação profissional e a posterior
inclusão no mercado de trabalho.
O objetivo principal é engajar homens e mulheres do sistema semi aberto, aberto e
livramento condicional, por meio de termo de compromisso firmado entre o Poder Judiciário,
através das Varas de Execuções Penais, empresas do ramo de produção de alimentos e
Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará.
Em linhas gerais, a metodologia consiste inicialmente na realização de uma
avaliação jurídica sobre a situação de cada apenado: crime cometido, tempo de cumprimento
de pena em regime fechado, comportamento e disciplina enquanto recolhido ao sistema
penitenciário. Posteriormente, é realizada uma avaliação quanto ao interesse e potencialidades
profissionais de cada egresso, a ser feita pela equipe psicosocial das Varas de Execuções
Penais.
Concluído esse processo inicial, o apenado é encaminhado à empresa, de acordo
com seus próprios procedimentos e regulamentos específicos. Após a admissão, o reeducando
é avaliado trimestralmente, tanto pela equipe multiprofissional das Varas de Execuções
Penais, quanto pela equipe designada pela empresa parceira. A cada avaliação trimestral, a
equipe multidisciplinar do programa “Um Novo Tempo” desenvolve uma avaliação de grupo
com os reeducandos que não se adaptarem ao trabalho ou tiverem dificuldades nas atividades
desempenhadas, incluindo os elementos básicos formadores da conduta humana: aspectos
subjetivos, história de vida, relações familiares, interpretação da realidade e desenvolvimento
de perspectivas de crescimento das competências pessoais e técnicas.
A Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará, por turno, atua como parceira
disponibilizadora de qualificação e capacitação profissional para os reeducandos e seus
conjugues, de forma a melhorar a organização socioeconômica familiar.
Cabe ao Poder Judiciário promover a seleção e acompanhamento dos apenados,
observados os critérios estabelecidos entre a empresa parceira do projeto, aplicar as sanções
disciplinares cabíveis, quando notificado das infrações cometidas pelos reeducando,
procedendo-se às medidas para seu retorno à estabilidade, ou até mesmo o desligamento do
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projeto, conforme a avaliação conjunta dos parceiros e promover a remição da pena privativa
de liberdade, nos termos da Lei de Execução Penal - LEP.
Incumbe às empresas parceiras: comunicar de imediato às Varas de Execuções
Penais os casos de descumprimento das condições estabelecidas no Projeto ou o cometimento
de falta disciplinar no trabalho, encaminhar às Varas de Execuções Penais os relatórios
circunstanciados trimestrais elaborados pela empresa participante, informando a conduta de
cada apenado nos respectivos locais de trabalho e promover encontros regulares para a
avaliação dos resultados gerais e otimização do projeto.
6.4.2.3 O Projeto “Aprendizes da Liberdade”
Da mesma forma que os demais, o projeto “Aprendizes da Liberdade”, também
busca a reintegração dos presos e egressos, porém com foco na educação formal daqueles que
cumprem o regime semiaberto, desde que atendam às seguintes condições: estejam
realizando, ao menos inicialmente, um trabalho externo; terem cumprido parte da pena; serem
recolhidos nos finais de semana ao Instituto Penal Professor Penal Olavo Oliveira IPPOO - II
ou outro estabelecimento penal adequado; estarem cumprindo regularmente a pena; gozarem
de bom comportamento carcerário e aceitarem o atendimento psicosocial.
A idéia desse projeto é proporcionar educação básica (níveis fundamental e
médio) aos apenados do regime semi aberto, durante os finais de semana. Especificamente,
visa a remição da pena pelo estudo, a ressocialização e a elevação da auto estima.
A parceria foi feita com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará- SEDUC, a
quem cabe ofertar cursos de educação básica, direção e coordenação dos mesmos, incluindo
controle de atividades de secretaria, bem como a expedição de diplomas. Por turno, incumbe
ao Poder Judiciário, através dos magistrados das Varas de Execuções Penais, promover a
triagem e o encaminhamento dos apenados.
A proposta inicial de execução do projeto contempla turmas de 30 alunos, sendo
as aulas ministradas aos sábados e domingos, no Centro de Educação de Jovens e AdultosCEJA Gilmar Maia, com endereço à Rua Guilherme Rocha nº 1055, Centro- Fortaleza-Ceará,
sem prejuízo de realização em outras instituições de ensino.
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6.4.2.4 O Projeto “Justiça de Portas Abertas”

Partindo da premissa de que a ressocialização do apenado prevista na Lei de
Execução Penal – LEP deve envolver todos os setores da sociedade e considerando os
resultados já obtidos nos projetos anteriores, o Poder Judiciário, através das 2ª e 3ª Varas de
Execuções Penais, idealizou o projeto “Justiça de Portas Abertas”, que tem como objetivo
ofertar trabalho aos apenados do regime semi aberto, nas unidades administrativas do
Judiciário bem como em outros órgãos públicos vinculados aos Poderes Executivo e
Legislativo.
O projeto tem parceria com o Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria
de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará e da Coordenadoria de Inserção Social de Presos e
Egressos – CISPE, e objetiva, de uma forma geral, oferecer capacitação, com apoio da Escola
Superior da Magistratura do Estado do Ceará, e posterior colocação no mercado de trabalho.
Especificamente, o projeto tem o intuito de promover debates e troca de experiências sobre o
tema, com magistrados do Ceará ou de outros estados.
O público alvo são apenados do regime semi aberto, para os quais é ofertado um
total de 30 (trinta) vagas, inicialmente, podendo ser ampliado no decorrer do projeto. Cabe ao
Poder Judiciário promover cursos de capacitação, a qualificação e a seleção dos apenados
assistidos, observados os critérios estabelecidos e o perfil psicosocial dos mesmos, além de
recepcionar e o acompanhar os beneficiários. Já a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado
do Ceará – SEJUS deve arcar com os custos do projeto, seja de capacitação e qualificação,
seja pela oferta de bolsas de emprego para os beneficiários absorvidos pela Administração
Pública.
O projeto adota, em sua execução, metodologias consagradas para a restauração
de valores e vidas, com destaque para: ESPERE – Escola de Perdão e Reconciliação, Técnicas
de Justiça Restaurativa (Círculo Temático V.O.C. – Vítima/Ofensor/Comunidade),
Eneagrama, 12 Passos de Narcóticos e outros vícios, Acompanhamento Pessoal
Multidisciplinar, dentre outras.
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7 A METODOLOGIA E A ANÁLISE

7.1 A METODOLOGIA

7.1.1 A natureza e a modalidade da pesquisa

Tratando-se de um fenômeno social, no caso, a efetividade das políticas públicas
de reinserção de presos e egressos do Poder Judiciário, o tema requereu, de certa forma, uma
compreensão mais ampla e, para tanto, a pesquisa assumiu, inevitavelmente, a natureza
qualitativa, envolvendo uma relação indissociável entre um conjunto de valores subjetivos do
pesquisador com a realidade em que o objeto, ou fenômeno, está inserido. A preocupação da
pesquisa qualitativa é “com aspectos da realidade que não podem ser quantificados,
centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” (FONSECA,
2002).
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e nos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001)

Com efeito, o contexto no qual o fenômeno está inserido assumiu uma grande
relevância para a investigação, assim como também destacou-se a interpretação e o ponto de
vista do investigador deste fenômeno, interno à organização, motivado, inclusive, pela sua
proximidade com o objeto investigado.
Por essa premissa, o resultado da interação do investigador com o objeto e com a
realidade em que este encontra-se inserido, influenciada pelos valores e opiniões daquele, é o
que substancia a pesquisa qualitativa. Pode-se dizer, assim, que o pesquisador não é alheio,
tampouco inócuo, em relação ao objeto pesquisado, mas, de certa forma, confunde-se com
ele.
Uma vez definida a natureza da presente pesquisa como sendo qualitativa, pelos
motivos acima expostos, restou eleger a sua modalidade. No caso, o caráter descritivo
apresentou-se mais acentuado, na medida em que se pretendeu retratar as características e a
efetividade do programa de reinserção social desenvolvido pelo Poder Judiciário do Ceará, o
que levou a inferir que a modalidade de estudo de caso foi a mais adequada.

Um estudo de caso pode ser caracterizado de acordo com um estudo de uma
entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo,
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uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o seu “como” e
os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade próprias. É uma
investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça
deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única em muitos
aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico.
(...) O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto, mas revelá-lo tal como ele
o percebe. O estudo de caso apresenta, deste modo, uma forte tendência descritiva.
O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que
procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global,
tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto vista do
investigador. (FONSECA, 2002).

O objeto, no caso, são os projetos de reinserção social “Reconstruir”, “Cozinha
Mágica”, “Aprendizes da Liberdade” e “Justiça de Portas Abertas, consolidados no programa
“Um Novo Tempo”, desenvolvido pelo Poder Judiciário do Ceará, através das Varas de
Execuções Penais.
Sem prejuízo à livre descrição ou interpretação de outras questões e fenômenos
identificados no caso estudado e tidos como relevantes para o investigador, conforme autoriza
a natureza qualitativa da pesquisa, tomou-se emprestado, como referencial, alguns aspectos da
metodologia de avaliação de programas públicos, considerando que “historicamente, não se
tem tido a preocupação na Administração Pública brasileira de avaliar programas públicos,
em geral, e programas sociais, em particular”, como sugere Castanhar (2003).

A definição do que seja avaliação parece ser quase consensual. De acordo com a
UNICEF, por exemplo, trata-se do exame sistemático e objetivo de um projeto ou
programa, finalizado ou em curso, que contemple o seu desempenho,
implementação e resultados, com vistas à determinação de sua eficiência,
efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus objetivos.
(CASTANHAR, 2013)

O processo de avaliação requer a adoção de critérios e a pesquisa selecionou os
seguintes, dentre aqueles indicados pelo UNICEF (1990), conforme lecionado por Castanhar
(2013):
- Impacto (ou efetividade): indica se o projeto tem efeitos (positivos) no ambiente
externo em que ele interveio, em termos técnicos, econômicos, sócio-culturais,
institucionais e ambientais;
- Sustentabilidade: mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos
alcançados através do programa social em questão, após o seu término;
- Satisfação do beneficiário: avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do
atendimento que está obtendo do programa;
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- Equidade: procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão
sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do usuário.
Seguindo o arcabouço sistêmico de Castanhar (2013), o estudo procurou detectar a
aplicação de indicadores e padrões de avaliação, definidos pelo próprio programa ou por
outros similares.
Uma metodologia de avaliação de programas sociais envolve, então, a escolha de
um conjunto de critérios e o uso de um elenco de indicadores (ou outras formas de
mensuração) consistentes com os critérios escolhidos e que permitam efetuar um
julgamento continuado e eficaz acerca do desempenho de um programa ou conjunto
de programas, mediante o confronto com os padrões de desempenho anteriormente
estabelecidos. (CASTANHAR, 2013)

Além disso, também se procurou identificar as atividades desenvolvidas e os seus
produtos gerados, as metas e os resultados alcançados, os objetivos integrados por essas metas
e, por fim, os propósitos ou missão dos projetos e os seus impactos ou efetividades.
Sem olvidar da natureza quantitativa, esta também está presente nesta pesquisa,
ainda que de forma subsidiária, porquanto a mensuração mostra-se necessária para refinar o
dimensionamento, a descrição e a compreensão do caso investigado sob a perspectiva
qualitativa, na medida em que “a relação entre quantitativo e qualitativo não pode ser pensada
como oposição contraditória, mas complementar”, conforme afirma Minayo (2001).

O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário,
se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente,
excluindo qualquer dicotomia (DESLANDES, 1994, p. 22)

Assim, as informações acerca do quantitativo de apenados atendidos pelos
projetos, em série histórica ou atual, e sua estratificação quanto ao perfil, de acordo com os
parâmetros de idade, sexo, estado civil, grau de escolaridade, etnia, tipo penal da condenação,
tempo de condenação, dentre outras, constituem-se em instrumentos indispensáveis à análise,
à interpretação e à fundamentação dos argumentos descritivos e conclusivos do investigador
em relação aos fenômenos estudados sob a regência da pesquisa qualitativa.
De maneira complementar, o presente trabalho também se valeu da modalidade de
pesquisa bibliográfica, por meio de levantamento de referenciais teóricos, em literaturas de
livros e artigos científicos afetos ao tema, conforme dispostos nos capítulos introdutórios,
pois, conforme ensina Fonseca (2002), “qualquer trabalho científico inicia-se com uma
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o
assunto”.
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Além disso, foi empregada a pesquisa exploratória documental, através da qual se
colheu dados secundários em regulamentos, normas, pareceres, matérias de Internet, jornais e
revistas, estatísticas oficiais e demais arquivos pertinentes, a exemplo do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN 2014, elaborado pelo Ministério da
Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, bem como do Censo
Penitenciário do Ceará (2013/2014), projeto executado através de uma parceria entre a
Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará e a Universidade Federal do Ceará, por
meio do Laboratório de Estudos da Violência (LEV), do Laboratório Cearense de Psicometria
(LACEP) e do Núcleo de Psicologia do Trabalho (NUTRA), para se ter um foco mais acurado
da realidade carcerária do estado do Ceará.

7.1.2 O instrumental utilizado na exploração de campo

Os dados primários foram coletados por técnica de exploração de campo, cujos
recortes foram os ambientes em que os beneficiários do programa desenvolviam as suas
atividades, a saber: Fórum Clóvis Beviláqua (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 220 Edson Queiroz, Fortaleza – CE), Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, vinculado
à Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Rua Guilherme Rocha, 1055 - Centro,
Fortaleza – CE), empresa ISM Gomes de Matos (Travessa Ladislau Lourenço, 11 – BR 116 –
Jangurussu, Fortaleza-CE).
O trabalho se realizou nos meses de agosto e setembro de 2017, por meio de
entrevistas e observações, sendo utilizados como instrumentais questionários semi
estruturados (roteiro de entrevista), elaborados de acordo com a especificidade do
entrevistado (magistrados, apenados beneficiários do programa, colaboradores e equipe
técnica) e diário de campo, respectivamente. As entrevistas, quando possível e autorizado
pelos entrevistados, foram gravadas em áudio.
Buscou-se observar a história oral ou de vida dos entrevistados, em especial, dos
apenados beneficiários do programa, como forma de melhor compreender a subjetividade e a
particularidade de cada entrevistado.

A história oral é um dos mais tradicionais modos de transmissão cultural. (...) A
história oral recupera a subjetividade tantas vezes negada pelo positivismo, por ser
considerada incompatível com o conhecimento científico e ser considerada pertença
da literatura. A história oral resulta da cumplicidade entre entrevistador e
entrevistado numa produção conjunta.
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(...) A história oral inclui a história de vida (na qual o entrevistado relata a sua
trajetória de vida), e esta história de vida pode ser depoimento pessoal (quando o
entrevistado direciona respostas para fatos específicos). (FONSECA, 2002)

7.1.3 A amostra
Em se tratando de pesquisa qualitativa a amostra não foi aferida por critérios
estatísticos. Nesse caso, o objetivo da amostra é produzir informações aprofundadas e
ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas
informações. (Deslauriers, 1991, p.58, op cit Gerhardt, 2008).

De acordo com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa não se baseia no critério
numérico para garantir a sua representatividade. A amostra adequada é a que
possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas
abordagens. (FONSECA, 2002)

A definição da mostra foi arbitrada até mesmo porque o universo de alguns dos
projetos investigados era relativamente pequeno (em torno de 12 elementos). Em casos de
universos maiores, arbitrou-se uma amostra de tamanho aproximado de 5%.
Porém, o alcance do ponto de saturação, ou seja, quando a investigação de um
novo elemento já não traz inovações ao que se deseja compreender, foi o aspecto
determinante do quantitativo pesquisado.

7.2 A ANÁLISE

A análise dos resultados obtidos nesta pesquisa fundou-se, essencialmente, em
critérios subjetivos e valorativos do investigador frente aos dados e aos fenômenos
observados, seja através das entrevistas auxiliadas por roteiros, seja por conversas
espontâneas com os envolvidos no programa, ou seja, ainda, por suas próprias observações
contemplativas, que acabaram por gerar conclusões intuitivas, conforme assim legitima a
natureza qualitativa do presente trabalho investigatório.
Como referido anteriormente, quando se definiu a metodologia desta pesquisa, a
vertente quantitativa também foi empregada de modo subsidiário. Assim, dados que puderam
ser mensurados, de maneira a produzir informações e conclusões, foram utilizados para uma
análise complementar. Outrossim, tendo em vista o objeto investigado, a análise também é
direcionada através de critérios de avaliação de programas públicos na acepção do UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância, com destaque para a efetividade, a
sustentabilidade, a satisfação e a equidade.
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A pesquisa de campo durou cerca de 03 (três) semanas e foi realizada entre os
meses de agosto e setembro de 2017, valendo-se da coleta de dados secundários (relatórios,
documentos, etc.) e primários, por meio de observações, entrevistas e conversas espontâneas
com a coordenadora, os colaboradores e os beneficiários do programa.
Por conveniência, entendeu-se apresentar, de início, as observações colhidas junto
aos magistrados que idealizaram o programa “Um Novo Tempo”, na tentativa de averiguar se
os propósitos e a motivação que o levaram a conceber e a promover essas políticas públicas se
adequam à realidade observada, assim como saber quais seriam as ações e as perspectivas
futuras dos projetos.
Na sequência, foram trazidas as observações acerca da estrutura e dos processos de
trabalho do Núcleo de Apoio às Varas de Execução Penal, situado no Fórum Clóvis
Beviláqua, onde também é centralizada a coordenação do programa investigado, valendo-se
de anotações feitas em diário de campo e de informações colhidas por meio de entrevistas
com a coordenação do Núcleo de Apoio às Varas de Execuções Penais – NUAVEP e da
equipe que o integra.
A seguir, foi feita a análise dos projetos. Para uma melhor compreensão,
seccionou-se essa análise a partir dos parâmetros da educação e do trabalho, que constituemse em vetores de reinserção social e com os quais se pode classificar os projetos integrantes
do programa Um Novo Tempo. Assim, é feita uma análise individual do projeto “Aprendizes
da Liberdade”, quem tem como foco a educação e, depois, é feita uma análise dos projetos
“Cozinha Mágica”, “Reconstruir” e “Justiça de Portas Abertas”, sem prejuízo, contudo, a uma
apreciação comparativa em entre eles, bem como em relação ao programa como um todo.
No que se refere aos projetos com foco no trabalho, classificou-se, ainda, para fins
de análise, em: interno, no caso dos projetos cujas atividades laborais são desenvolvidas
dentro do próprio Judiciário e sob as normas e a coordenação direta do NUAVEP, e externo,
quando o trabalho é desenvolvido em ambientes externos, seguindo diretrizes e supervisão
próprias das respectivas empresas conveniadas.
A análise dos projetos, embora feita de acordo com as especificidades de cada
uma, buscou congregar aspectos relativos às respectivas estruturas de funcionamento e gestão
e ainda tomando como referenciais os critérios indicados pelo UNICEF para a avaliação de
programas sociais, com destaque para a efetividade, a sustentabilidade, a satisfação do
beneficiário e a equidade.
A seguir foram trazidos depoimentos dos reeducandos acerca de suas histórias de
vidas, especialmente dentro da prisão, que também foi objeto de investigação e de análise. Por

132

fim, são tratados temas do estigma e das facções, porquanto pertinentes ao contexto
investigado, a partir do ponto de vista dos magistrados e colaboradores do programa.

A entrevista com os magistrados

A entrevista foi feita, de maneira conjunta, com os magistrados das Varas de
Execuções Penais, doravante identificados como “A” e “B”. Os magistrados iniciaram a
entrevista apresentando o entendimento de que a recuperação depende primeiro da vontade do
preso, que é imprescindível para o início do processo de recuperação. A entrevista foi
seccionada em questões tidas como relevantes de serem investigadas, a partir do ponto de
vista dos magistrados, como o problema das facções, a motivação para a concepção do
programa, o papel do Judiciário, a problema do estigma, dentre outras.

A motivação ou o propósito do programa UM NOVO TEMPO
Sobre esse quesito, os entrevistados afirmaram que, primeiramente, na condição de
magistrados, aspiram transformar a sociedade e as pessoas. Segundo eles, diante do quadro de
crise e da ausência do Estado na questão do sistema penal e como magistrados das Varas de
Execuções Penais, pretendiam dar uma efetividade mínima à Lei de Execução Penal, no que
se refere à ressocialização dos apenados, ou, nas palavras dos entrevistados, “quebrar
paradigmas”, “fazer acontecer”, “mostrar que é possível e como pode ser feita”.
A idéia é quebrar paradigmas, dar um mínimo de efetividade à LEP, mostrar que
possível fazer ressocialização. (juiz A Vara de Execuções Penais)

Assim, afirmaram que, levados por esse desejo e fundados nas idéias de que o
Poder Judiciário pode fazer políticas públicas e que o juiz é um agente transformador da
sociedade, promoveram uma audiência pública para debater, dentre outras coisas, a adoção do
regime semi-aberto, como forma de separar o preso do ambiente nocivo da prisão, de maneira
a viabilizar a sua ressocialização, através de inserção no mercado de trabalho. Na ocasião,
segundo o magistrado B, articulou-se a idéia da criação de uma parceria com o grupo
empresarial “Pague Menos” para a criação de um programa de reinserção social, nascendo,
assim, o projeto FÁBRICA ESCOLA, em parceria com aquele grupo empresarial, que
atualmente faz a sua gestão direta.
O magistrado B prosseguiu afirmando que, em iniciativa própria, buscaram
difundir a idéia junto ao meio empresarial, através de realização de palestras nas entidades de
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classes, como a Federação Nacional da Indústria - FIEC, por exemplo, no escopo de construir
parcerias em novos projetos de reinserção social. Daí, surgiu o projeto COZINHA MÁGICA,
em parceria com empresas de alimentação e cujo escopo é capacitar e empregar os apenados
nos ofícios desse ramo de negócios. Na sequência, veio a criação do programa JUSTIÇA DE
PORTAS ABERTAS, em que os apenados trabalham nas dependências do próprio judiciário,
sob a gestão direta do Núcleo de Apoio às Varas de Execução Penal (NUAVEP), mediante o
recebimento de bolsa.
Fundados na idéia de que a reinserção só é possível se o preso estiver fora do
ambiente carcerário, onde fica sujeito ao “contágio moral” do crime, posto que no regime
semi-aberto o mesmo é obrigado a voltar ao presídio nos finais de semana, os magistrados
entrevistados também conceberam a idéia de oferecer educação curricular e cursos
profissionalizantes nesse período e criaram, então, o programa APRENDIZES DA
LIBERDADE, desenvolvido de maneira complementar aos demais programas e em parceria
com a Secretaria de Justiça e Cidadania e a Secretaria de Educação do Estado.
A idéia é que o apenado do regime semi aberto troque o presídio pela sala de aula.
Essa é a proposta que oferecemos: ao invés de se recolherem ao presídio nos finais
de semana, eles têm a oportunidade de dormir em casa, em companhia da família,
e, para isso, basta que frequentem as aulas aos sábados e domingos. (juiz B Vara de
Execuções Penais)

O grau de responsabilidade dos atores elencados pela LEP, em especial, o Poderes
Executivo e Judiciário, para a atual situação carcerária
Os magistrados entrevistados entendem que a responsabilidade do atual quadro do
sistema penal é do sistema justiça como um todo, que inclui o Poder Executivo, através da
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, o Ministério Público, a Defensoria
Pública, a Ordem do advogados do Brasil - OAB e até mesmo a própria sociedade.
Os entrevistados lamentaram o fato da sociedade só enxergar o Poder Judiciário
como o responsável pela crise do sistema penal. Falaram que o Poder Judiciário “paga a
conta” da crise isoladamente e que é preciso levar à sociedade a consciência de que o sistema
justiça não é composto somente pelo Poder Judiciário, mas por essas outras instituições, que
possuem as suas respectivas parcelas de responsabilidade pela crise do sistema penal.
Asseveraram que boa parte da sociedade é contra a ressocialização e a favor da
pena de morte, afirmando, ainda, que cabe essencialmente ao Executivo a execução de
políticas públicas voltadas para a reinserção, até mesmo porque esse poder tem uma estrutura
mais adequada para tal fim. Porém, ratificam que o Judiciário também pode e deve promover
ações nesse sentido, haja vista que o Juiz é um agente transformador da realidade.
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O Judiciário está fazendo política pública (...) O juiz é um agente transformador
social. (juiz A Vara de Execuções Penais)

A viabilidade da reinserção social dentro do ambiente da prisão
Os magistrados afirmaram que é preciso mudar a estrutura da carceragem, que são
inadequadas. O ambiente é insalubre e superlotado, onde predomina um constante clima de
tensão e violência, e que não contribui para a reinserção social dos presos. Além disso, existe
o problema da atuação de grupos do crime organizado (facções), que está em fase de
crescimento no Ceará e vem tornando-se um óbice à atuação do Estado. O preso comum, ou
massa carcerária, é assediada pelos grupos criminosos, o que de certa forma, compromete o
seu processo de recuperação.
O sistema penal é a sociedade doente. A execução penal se estende além do cárcere.
A execução penal tem papel de curador da sociedade doente. (juiz A Vara de
Execuções Penais)

O magistrado afirmou, ainda, que não acredita na ressocialização como forma de
apagar o passado, mas de prospectar o futuro. Com foco nesse aspecto de isolar o apenado do
ambiente prisional é que foi concebido o projeto APRENDIZES DA LIBERDADE, cuja
idéia, como já mencionado, é fazer com que os apenados em regime semi aberto, que, via de
regra, vivem e trabalham fora do presídio durante a semana, passem o fim de semana
estudando, ao invés de retornarem aos presídios para dormir, onde poderiam contaminar-se de
novo com o ambiente, reafirmaram os entrevistados.

Até que ponto o programa é seletivo e o que justifica a seletividade? Existem presos
irrecuperáveis?
Os magistrados têm o entendimento de que existe um grau de chances de
recuperação dentre a população carcerária. O programa tem uma abrangência curta, carece
ainda de recursos e de maior e melhor estrutura. Além disso, ainda não está evoluído e
amadurecido para atender presos de maior periculosidade, cujo tratamento seria bem mais
complexo. Assim, “a idéia da seletividade é trabalhar com aqueles que têm chances mais
imediatas de recuperação”, afirmou o magistrado B da Vara de Execuções Penais.
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A avaliação do programa: os indicadores e a aferição da reincidência

Os magistrados afirmaram que existe uma avaliação e que o programa tem os seus
registros estatísticos, embora ainda um pouco incipientes, carecendo de um controle mais
efetivo, reconheceram. Em relação à reincidência, eles consideram que esse é o principal
indicador para aferir a efetividade dos projetos.
A reincidência em relação aos participantes dos projetos deve girar hoje em torno
de 5%. Mas só consideramos reincidência quando surge um novo procedimento
(inquérito, auto de prisão ou mesmo ação penal) instaurado para apurar um crime
cometido após ou durante a participação do reeducando no programa. Essa aferição
é feita pesquisa nos sistemas do Judiciário. (juiz B Vara de Execuções Penais)

As expectativas futuras do programa (expansão e melhorias)

Os magistrados afirmaram que pretendem continuar buscando novas parcerias e
alternativas de reinserção, junto às empresas e órgãos públicos, de maneira a aperfeiçoar
constantemente os modelos já existentes.
Ações como a promoção de campanhas de sensibilização contra a questão do
estigma, melhorias nos processos de trabalho do Núcleo de Apoio às Varas de Execução
Penal e nos controles estatísticos, através de aquisição de sistemas informatizados próprios,
compõem os objetivos futuros, afirmaram.
O intuito é despertar uma nova consciência acerca da ressocialização e criar um
modelo de excelência que sirva de paradigma para uma atuação mais abrangente do
Estado. (juiz A Vara de Execuções Penais)

Também afirmaram que estão outras ações promocionais estão sendo planejadas
visando a sensibilização da sociedade. Além de oferta de cursos a distância (EAD), em
parceria com a Faculdade Farias Brito.

O Programa UM NOVO TEMPO
O programa “Um Novo Tempo” é coordenado pelo Núcleo de Apoio às Varas de
Execuções Penais – NUAVEP, responsável para dar apoio aos magistrados das Varas de
Execução Penal e que, dentre outras coisas, realiza o acompanhamento dos apenados que se
encontram cumprindo pena em regime semi aberto e aberto, faz entrevistas de
acompanhamento com os apenados e familiares, coleta o registro de assinaturas dos apenados
que encontram-se em regime aberto ou semi aberto, fazendo o levantamento sobre o seu
cotidiano, prestando orientações sobre o processo de execução de sua pena, etc.
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Ou seja, a atribuição principal do NUAVEP é realizar a interação entre o apenado
e o juiz da execução penal, de maneira a provê-lo de informações necessárias ao bom trâmite
do processo executório, para que a adoção das medidas prescritas na LEP sejam adequadas a
cada caso, incluindo a progressão ou a regressão de regime.
O NUAVEP funciona nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua e conta com
uma equipe formada por uma coordenadora, com formação em Direito e Psicologia, uma
assistente social e outros dois colaboradores, que são, na verdade, beneficiários do programa
Justiça de Portas Abertas.
A coordenadora do NUAVEP também é responsável pela coordenação do
programa Um Novo Tempo e, embora tenha se mostrado uma entusiasta defensora do
programa de ressocialização, reconhece a dificuldade de se enfrentar essa questão.

Os níveis de violência são tão grandes que desencorajam o enfrentamento da
ressocialização. O estigma está enraizado no próprio Judiciário, que, assim como a
sociedade, não acredita na ressocialização. Deve ser feita uma sensibilização sobre
o estigma dentro do próprio Judiciário, que, embora não tenha a pretensão de
assumir a responsabilidade institucional da ressocialização, deve atuar na questão
sempre que lhe for oportunizado e conveniente. (Psicóloga e Coordenadora)

A coordenadora também expôs uma acerta inquietude em relação à estrutura atual
do NUAVEP, que, segundo ela, deveria ser formalizada e ter sua atribuição reconhecida.
Deveria haver uma formalização do núcleo, ou seja, ele deveria compor a estrutura
organizacional do Poder Judiciário, de maneira formal, inclusive com a atribuição
definida, para melhor atender os apenados que estão em progressão de regime. A
formalização também devera alcançar a metodologia e os processos de trabalho. O
núcleo, por exemplo, não existe como uma unidade administrativa nos sistemas
informatizados. É preciso que se tenha maturidade para enxergar a importância do
trabalho aqui desenvolvido e os seus efeitos positivos na execução da pena,
inclusive a sua contribuição ao desafogo dos presídios. (Psicóloga e Coordenadora)

Os processos de trabalho
O primeiro aspecto investigado, até mesmo para se conhecer os programas, foi
sobre os processos de trabalho adotados. Em conversa inicial mantida com a coordenadora do
NUAVEP, foi explanado de maneira genérica, o funcionamento do núcleo, em especial, no
que se refere ao programa “Um Novo Tempo”.
Foi observado que os processos de trabalho são definidos, mas não de maneira
expressa e modelada. Assim, procurou-se, para um melhor entendimento do funcionamento
do NUAVEP e do programa, mapear os procedimentos, agrupando-os da seguinte forma:
cadastro e encaminhamento, acompanhamento e desligamento.
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O cadastro inicia-se quando o apenado comparece ao NUAVEP, mediante
determinação judicial. Em seguida, é feita uma análise do processo, onde são observados, tipo
da condenação e o regime da pena, depois é feita uma breve entrevista com o psicólogo, que
avalia qual o melhor encaminhamento, que pode ser para um dos projetos de reinserção social
ou, quando o apenado não reúne condições (dependente químico ou com outra patologia), são
feitas outras intervenções.
Não são recrutados os apenados que têm outros processos pendentes, à exceção
daqueles em que a nova pena não seja de reclusão em regime fechado. Ou seja, se a
nova pena não gerar reclusão em regime fechado, ele permanece. (Psicóloga e
Coordenadora)

A partir do alerta feito pela coordenadora, foi possível constatar, em observações
de campo, a mudança da postura do apenado, que mostra-se arredio no momento de sua
apresentação ao NUAVEP, mas que, à medida em que participa dos projetos, vai tornando-se
mais amigável e sereno.
Em geral, eles vêm acompanhados de algum parente ou esposa, que os ajudam nas
entrevistas e no processo de reinserção. Quase sempre eles mostram uma postura de
desconfiança, inquietação e até certa agressividade, fruto de uma baixa auto estima.
Com a participação no programa, essa postura muda com o tempo eles se tornam
mais serenos e confiantes, com a auto estima elevada. (Psicóloga e Coordenadora)

Uma vez reunidas as condições para ingresso nos projetos, é preenchido um
cadastro, em formulário próprio, e, caso existam vagas, é preparada toda a documentação
necessária. A seguir, o apenado é encaminhado à Secretaria da Justiça e Cidadania – SEJUS,
para seja assinado o termo de admissão e oferecida capacitação, no caso do projeto “Justiça de
Portas Abertas”. Nos demais projetos, o próprio NUAVEP encaminha o apenado para a
empresa, com o devido parecer.
O acompanhamento dos reeducandos é feito mensalmente, por meio de
preenchimento e assinatura de um documento denominado “Termo de Acompanhamento
Mensal - TAM”, em que se registra a presença e apresentação ao núcleo. Caso o apenado
esteja no regime semi aberto, ele deve entregar a freqüência do trabalho e assinar o Termo de
Acompanhamento Mensal – TAM, e, caso esteja em livramento condicional, deve apresentar
a carteira de livramento condicional emitida pela SEJUS. Nessa oportunidade, a assistente
social ou a psicóloga procura conversar com o apenado para saber da sua situação atual.
Também são feitos acompanhamentos in loco, a cada 02 (dois) meses, por meio de visitas ao
local onde o apenado está desenvolvendo suas atividades.
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O desligamento do programa, por fim, ocorre com o cumprimento ou extinção da
pena, a regressão do regime ou quando o apenado consegue um novo emprego distinto
daqueles oferecidos pelos projetos.

A avaliação e o controle

Embora o acompanhamento do reeducando seja feito por meio de registro no
documento Termo de Acompanhamento Mensal – TAM, não existe um sistema informatizado
em que se registre as informações necessárias à sua avaliação. Os termos ficam arquivados em
uma pasta física, o que dificulta a análise e compilação de informações, para emissão de um
parecer ou de um relatório estatístico. Ou seja, controle existe, mas mostra-se incipiente e
pouco prático.
As condutas são avaliadas no dia a dia, por meio diálogo direto com a coordenação
do núcleo e os registros são guardados no histórico de cada um, em pasta própria.
(Psicóloga e Coordenadora)

O problema agrava-se pelo fato de que nem todos os programas são desenvolvidos
nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua, e que, portanto, não é viável a técnica de
avaliação “no dia a dia, por meio do diálogo direto com a coordenação do núcleo”, conforme
apontado acima. Para se fazer a avaliação dos reeducandos inseridos nesses projetos externos,
seria exigida uma comunicação mais frequente e direta com as respectivas coordenações nos
órgãos ou empresas conveniadas. Além disso, também seria adequada a existência de uma
certa padronização de metodologia de avaliação, respeitadas, claro, as especificidades de cada
projeto. Isso não foi constatado.
Outro problema observado foi a carência de precisão das informações fornecidas
pelas unidades carcerárias acerca do apenado e que são utilizadas no processo de seleção.
Segundo a coordenadora, essas informações, às vezes, mostram-se insuficientes, o que
dificulta o processo de avaliação e seleção.
O critério de seleção sofre de uma falha da informação mais precisa dos
presidiários, pois baseia-se numa certidão negativa do presídio que muitas vezes
não é suficiente para espelhar a realidade. Essa deficiência é suprida por uma
análise psicosocial feita no núcleo. (Psicóloga e Coordenadora)

O indicador de reincidência

Também não foi identificada a existência de padrões de referência ou indicadores
que pudessem servir para medir os resultados e a efetividade do programa. Considerando que
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um dos objetivos do programa é a recuperação e a reinserção social do apenado, é bastante
óbvio presumir que o fato de ele não mais retornar ao mundo do crime, após submeter-se ao
programa, mostra a efetividade deste. Ou seja, a reincidência é um indicador mais importante
na avaliação de programa dessa natureza.
Conforme afirmado acima pelos magistrados, o programa não possui um controle
estatístico mais evoluído e informatizado, muito embora a reincidência seja utilizada para a
aferição de resultados. Segundo a coordenadora do NUAVEP, a reincidência, para os fins de
avaliação, é caracterizada pela existência de qualquer procedimento de natureza criminal
(inquérito policial, denúncia, ação penal, etc.) registrado durante ou após a participação do
apenado no programa e é feita por meio de consulta aos registros nos sistemas informatizados
do Judiciário. Porém essa aferição não é constante e, geralmente, só é feita no retorno do
reeducando ao programa, o que leva um lapso temporal muito grande, e comprometendo a
avaliação.
Ocorre que, para se fazer a mensuração de reincidência não se pode prescindir de
um controle informatizado da situação de cada apenado, tão pouco de parâmetros de definição
do indicador. O sistema processual em uso no Poder Judiciário, embora se mostre avançado,
não dispõe de um relatório que aponte a reincidência. Assim, o programa encontra essa
limitação tecnológica.
A EDUCAÇÃO COMO VEÍCULO DE REINSERÇÃO SOCIAL – O Projeto
“Aprendizes da Liberdade”
O projeto tem foco na educação, ou seja, ela a utiliza como vetor de reinserção
social e é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do CearáSEDUC, através do Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, com endereço na Rua
Guilherme Rocha, 1055 - Centro, Fortaleza – CE.
O CEJA, ordinariamente, atende a alunos que não conseguiram concluir os estudos
da educação básica, ou seja, do 6ª ao 9ª ano do ensino fundamental II e ensino médio.
Excepcionalmente, como é caso do projeto “Aprendizes da Liberdade”, atende aos níveis de
alfabetização e ensino fundamental I.
A metodologia utilizada para o projeto é a mesma adotada pelo Programa Nacional
de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – PROEJA, instituído pelo Governo Federal, através do Decreto nº 5.840,
de 13.07.2006, que se fundamenta em um projeto político-pedagógico de educação integrada
do ensino curricular com o ensino profissionalizante.
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O processo de ingresso e matrícula
Antes de ser encaminhado ao CEJA, o apenado assina, na Vara de Execuções
Penais, uma declaração de opção por participar do projeto “Aprendizes da Liberdade”, aos
sábados e domingos, ciente de que o seu não comparecimento importa em falta grave (que
pode ser interpretado como fuga) e descumprimento de tarefas e ordens recebidas, conforme
prescrição da LEP.
O apenado também firma o compromisso, junto ao juiz da execução e através de
assinatura de termo próprio, de obedecer às regras impostas no código de conduta, dentre as
quais se destacam: praticar a pontualidade, comparecendo ao ambiente de estudo no horário
estabelecido com tolerância máxima de atraso de 15 (quinze) minutos, ser assíduo e
apresentar atestado médico para justificar eventual ausência. Ainda por este termo de
compromisso e conduta, o apenado se submete às sanções de advertência, quando da
ocorrência de 01 (uma) ausência não justificada e suspensão, quando apresentar 02 (duas)
faltas consecutivas ou 04 (quatro) alternadas, no período de 30 (trinta) dias, quando o juiz
poderá afastá-lo temporariamente do programa, determinando o seu retorno ao presídio ou
ficar em prisão domiciliar monitorada. A depender da gravidade, também o juiz pode
determinar o desligamento do apenado do programa, caso que pode acarretar a regressão de
regime.
Segundo a Coordenadora, o processo de matrícula se dá a partir do momento
reeducando se apresenta ao CEJA munido de um termo de encaminhado assinado pelo
magistrado da Vara de Execução Penal. Em seguida, é feita uma breve entrevista com o
reeducando ou até mesmo um teste de leitura, a fim de aferir o seu grau de escolaridade, para
que ele seja matriculado no curso mais adequado.
O processo, a partir de então, é igual para os demais alunos atendidos pelo CEJA,
ou seja, é preenchido um formulário de matrícula e prestadas algumas orientações básicas,
acerca de normas e horários, para posterior encaminhamento à sala de aula.

Dos horários e das turmas oferecidas
As turmas se compõem de, no máximo 25 (vinte e cinco) e, atualmente, segundo a
coordenadora, o projeto está trabalhando com 06 (seis) turmas, assim distribuídas: 01 turma
de alfabetização, composta por 18 alunos; 01 turma do ensino fundamental I, 4º e 5º ano, com
15 alunos; 02 turmas do ensino fundamental II, sendo uma com 25 e outra com 20 alunos e 02
turmas do ensino médio, sendo uma com 19 e a outra com 25 alunos. Ao todo, são 132 (cento
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e trinta e dois) alunos atendidos, um número superior às 130 (cento e trinta) vagas previstas,
segundo a coordenadora.
A coordenadora também informou que as aulas, para os alunos do projeto
“Aprendizes da Liberdade” que cumprem pena no regime semi aberto, são ministradas aos
sábados, de 12 às 17 h, e aos domingos, de 08 às 12h, e que os alunos assinam a frequência na
entrada e na saída das aulas, com uma tolerância de atraso de 15 minutos. As faltas, atrasos ou
saídas antecipadas devem ser devidamente justificadas.

Em relação ao ambiente/estrutura

Observou-se que são disponibilizadas refeições (lanches), que segundo a
coordenadora, é custeada com recursos do Plano Nacional de Educação – PNE. A estrutura
física mostra-se bem equipada: existem biblioteca, sala de vídeo e laboratório de informática.
São ofertados, além dos cursos da grade curricular tradicional, outros cursos
profissionalizantes, tais como: fotografia, pintura, informática, etc. Além disso, também são
desenvolvidas atividades lúdicas e culturais.

Os professores
Os professores engajados no projeto, em geral, têm formação em pedagogia ou
licenciatura em alguma área específica, com experiência anterior na rede pública, sendo,
porém, contratados em caráter temporário pelo período de um (01) ano, o que enseja grande
rotatividade dos mesmos, o que pode dificultar a continuidade do processo pedagógico.

As entrevistas
Como já falado, a pesquisa valeu-se das técnicas de observação de campo e da
coleta de dados primários, por meio de entrevistas, utilizando-se de roteiro prévio. No caso do
projeto “Aprendizes da Liberdade”, foram entrevistados, além dos próprios beneficiários, a
coordenadora e duas (02) professoras: a professora B, polivalente do ensino fundamental I,
com formação em pedagogia e a professora A, com formação em licenciatura em História
com mestrado em História Social, com experiência de seis (06) anos na rede pública, sendo
professora do Município de Fortaleza e professora substituta da Secretaria de Educação do
Estado do Ceará.
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As entrevistas foram feitas de maneira individual, com a utilização de roteiro,
tendo uma duração média de 20 minutos cada e foram gravadas em áudio, com a devida
autorização das entrevistadas. Elas apresentaram as suas ponderações acerca do projeto, da
metodologia aplicada, da motivação dos alunos, das suas expectativas e de seus desafios em
aplicar uma proposta psicopedagógica de educação para adultos, em especial, para uma
minoria segregada e excluída socialmente, como é o caso dos apenados. A seguir, encontramse as observações obtidas acerca dos principais aspectos do projeto, a partir das entrevistas
com a coordenadora e os professores.

Os desafios do projeto

De início, buscou-se identificar os principais desafios enfrentados pelos docentes
em trabalhar com um público diferenciado, na medida em que, além de serem adultos com
educação tardia, são apenados, em busca de reinserção social. Tendo em vista a situação de
exclusão social em que vivem, em função se serem criminosos, elas entendem que o resgate
da auto estima e da motivação torna-se o principal desafio.
O desafio começa dentro da própria sala de aula. De dar estímulo, de estar
estimulando sempre ao aluno que queira fazer a diferença, porque eles pensam que,
por conta da visa vem levando, acham que não são capazes de mudanças, né? E nós
estamos na sala de aula dizendo que isso é possível, que isso pode ser conquistado,
através do esforço de cada um.
(...) A gente não trabalha só o lado educativo, trabalha também o lado emocional,
da auto estima do aluno, através de dinâmicas de texto, de reflexões, que nós
trazemos para a sala de aula, para que eles vejam eles vejam que a vida que estão
levando não vale a pena. A gente trabalha muito a questão cidadã, ética e moral.
(professora B da turma de ensino fundamental I)
Inicialmente, quando a gente vem pra cá, a gente tem uma perspectiva de que seria
o projeto. A gente vem com aquele estereótipo de que são apenados, de que são
perigosos e quando você chega aqui, você vê que não é isso. Quebra muito o
paradigma em relação ao estereótipo do preso que a gente tem.
(...) Se eu estiver aqui falando só do conteúdo, vai chegar um momento que não vai
fazer muito sentido para eles. Então você tem que trazer uma aula que esteja
inserida no cotidiano deles e que também não fuja do conteúdo. Te que ta
arrumando estratégias para chamar a atenção. (professora A do ensino fundamental
II)
A sociedade não pode ser tão injusta de não dar as vertentes. A educação é única
coisa que liberta. Claro que a gente não vai conseguir atingir todos, né?
(..) A gente dá sempre uma passadinha nas salas de aula, até mesmo no
planejamento a gente pode ajudar, porque não é fácil você estar dentro de uma sala
de aula com essa situação e você não estar La para dar o pedagógico.
(..) Claro que eu não vou me iludir de que a gente vai atingir 100%. Mas se a gente
atingir 0,1%, a gente já fez muito. (Coordenadora do CEJA)
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A metodologia aplicada ao projeto
Em relação à metodologia do programa Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, adotada pelo projeto Aprendizes da Liberdade, foi
questionado se a mesma era adequada, tendo em vista que o público atendido é formado por
apenados vivenciando um processo de ressocialização. As professoras entrevistadas
afirmaram que a metodologia do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA é, de
certa forma, adequada, mas elas afirmaram que precisam fazer uma adaptação em relação à
realidade enfrentada e ao público atendido.
Uma das dificuldades apontadas é o regime de aulas, que se resume aos finais de
semana, o que compromete um o desenvolvimento de cronograma. Além disso, afirmaram
que o conteúdo tem que ser complementado com atividades lúdicas e integração do conteúdo
com outros assuntos inerentes à realidade atual, como forma de contextualizá-los sobre as
mudanças ocorridas na sociedade.

Em parte, sim, ela se adequa, em outras, não. Porque, assim: é um aluno que você
não pode estar trabalhando como se fosse regular, que tem atividade, que tem
conteúdos que eles vão levar para casa. Esse tipo de atividade nós não realizamos
em sala de aula, porque a gente viu que não deu resultados, então a gente tem
trabalhado o “aqui e agora”. Vamos aproveitar o tempo que temos aqui, no fim de
semana, já que eles vêm para cá sentindo a obrigação de estar aqui. Eles não vêm
pelo prazer de estudar. Eles vêm por obrigação de cumprir a sua pena, para não
passarem o fim de semana preso. Preferem estar aqui.
Se a gente fosse acompanhar todo o cronograma, né...de aulas propostas e tudo, se a
gente fosse ‘ao pé da letra”, não ia ter tanto efeito. Porém, algumas coisas a gente
aplicou ao projeto. De 2 em 2 meses, a gente trabalha com projetos, onde todas as
salas se envolvem: tem projeto juninos, projeto dos pais, do dia das mães. Agora,
vamos iniciar outro, do outubro rosa, sobre a conscientização do câncer de mama. E
a gente vê que tem dado resultado, porque é um trabalho coletivo e eles se
identificam mais. Mas aquela coisa de estar sentado, estudando, como um aluno
regular, de uma escola regular, eles não têm essa realidade, eles não conseguem se
adaptar a isso. (professora B da turma de ensino fundamental I)
A gente tem que fazer adequações. Tem que trazer muita coisa para o cotidiano.
Você tem que trazer o que está fora e colocar aqui dentro, porque se você fica preso
ao livro, ao conteúdo, fica uma coisa muito massante. A gente tenta trazer,
principalmente, coisas relacionadas à política, a temas atuais. Eles têm certa
carência, certas dificuldades em várias áreas, então, como é pouco tempo, eu tenho
que abranger tudo. Essa metodologia fixa, a gente segue, mas faz adequações.
(professora A do ensino fundamental II)

A disciplina e a motivação dos alunos
Quanto aos alunos, elas afirmaram que, em geral, eles têm interesse e são
motivados e participativos. A motivação, entretanto, segundo as professoras, se manifesta
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com maior intensidade entre os alunos mais velhos, em geral, acima de 35 anos, que mostramse mais dispostos a seguir uma nova vida fora do crime. Os jovens, por outro lado, ainda se
revelam menos motivados, talvez por não terem amadurecidos o suficiente para entenderem
os benefícios do projeto. Uma das professoras entrevistadas disse também que os alunos da
alfabetização e do ensino fundamental mostram-se mais participativos, que sentem vontade de
querer aprender e ela sugere que isso deve-se ao fato da vontade de ter uma formação mínima
para ingressarem no mercado de trabalho.
Acho que uma coisa [motivação] tem a ver com a outra, sim. Tanto com a idade
quanto da parte financeira, vamos dizer assim. Eu acho que quanto mais jovens, é
mais complicado, é mais difícil, por conta da cabeça ainda imatura, da maturidade
que ainda não está gerando. Mas quando eles já estão com uma certa idade, assim,
acima dos 30, 35 anos, eu acho que eles vão percebendo que a vida que eles
levavam não foi uma vida legal, não fez bem a eles. E como eu observo que os
alunos que os alunos que têm uma certa idade mais avançada, que eles tendem a se
centrar mais nas atividades (...) A gente não tem esse problema [indisciplina]. O
controle em sala de aula é excelente: eles são dedicados, eles são participativos.
(...) dos alunos que nós observamos aqui no projeto, os alunos que participam mais
das atividades são os alunos da alfabetização e do fundamental I, por conta da
vontade de querer aprender, se inserir ainda mais no mercado de trabalho.
(professora B da turma de ensino fundamental I)
Os mais idosos são os mais interessados. A gente tem mais facilidade de lidar na
relação do conteúdo e do ensino com os mais velhos do que com os mais jovens,
porque os mais jovens estudaram até o nono ano há 5, 6 anos atrás e os mais velhos,
eles são mais centrados. (professora A do ensino fundamental II)

Segundo a coordenadora, quase todos os alunos, na realidade, depositam suas
esperanças no projeto de educação almejando uma fonte de renda, que por vezes, precisa ser
imediata.
Eu acho que 5% vêm pela obrigação. Os outros 95% estão mesmo para poder ver
que vai acontecer alguma coisa de bom na vida deles.
Aqueles que possuem um grau de escolaridade mais inferior não compreendem
bem o propósito do projeto e acham que estão na escola só para não dormirem no
presídio, sem conseguir enxergar uma perspectiva melhor de futuro que a educação
poderia ofertar a eles. (Coordenadora do CEJA)

Destacou, porém, que existe um caso de um aluno universitário que cumpre pena
em regime semi aberto (ou seja, que deve trabalhar durante a semana e recolher-se à prisão
aos sábados e domingos) e que está matriculado no ensino médio do projeto, com o único
intuito de garantir o benefício de não ter que dormir no presídio nos finais de semana.
Porém, a principal dificuldade apontada pela coordenadora é em relação aos
alunos dependentes químicos, que chegam à aula sob o efeito de droga ou mesmo que a
consome durante o período das aulas. Isso, segundo ela, além de prejudicar o desempenho
escolar, traz problemas de absenteísmo e atrasos.
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A minha grande dificuldade nesse projeto é quando se manda alguém que é
dependente químico. A gente tem que fazer essa triagem, porque tem esse
dependente químico e tem outros que estão em processo de recuperação e ele pode
puxar os outros. Então a educação não vai resolver a vida deles aí, não. Porque ele
não tem condição. Ele está sob o efeito da droga. Ele vem porque tem uma
obrigação de vir. Ele tá monitorado, ele tem que tá aqui. Por isso, quando eu falo
em parceria, é parceria com outra secretaria pra poder ajudar. Como você quer
ajudar a transformar e fazer ressocializar, se nós não temos competência para ajudar
nessa outra situação? É para encaminhar ele para uma casa de recuperação. Aqui
ele não vai aprender porque a mente não permite. É mais uma questão de saúde do
que de educação. São os que faltam mais, são os dependentes químicos.
(coordenadora do CEJA)

O problema pode ter origem no momento da análise psicosocial feita no
NUAVEP, embora a dependência química seja uma questão, às vezes, difícil de se identificar,
sem a existência de um registro histórico ou de outro meio clínico que o núcleo não dispõe. A
percepção do problema fica, assim, mais viável na observação do cotidiano da escola. Nesse
caso, vê-se uma falha no procedimento, pois, quando detectada, essa comunicação não é feita
ao magistrado, haja vista que não há um relatório de ocorrências, mas tão somente uma lista
de frequência que é encaminhada mensalmente às Varas de Execuções Penais.
Outra dificuldade enfrentada é em relação à parte disciplinar e de postura dos
reeducandos, pois, segundo a coordenadora, eles estão desacostumados com o ambiente
escolar, em especial os mais jovens e os dependentes químicos. Não são raros alguns desvios
de comportamento por parte deles, tais como: chegar atrasado, sair mais cedo ou ausentar-se
temporariamente da aula, sem apresentar justificativas plausíveis. É como se sentissem muito
à vontade, em contraste com o ambiente da prisão.
A coordenadora afirmou que a direção faz questão de deixar claro aos alunos que,
embora se trate de um projeto de reinserção social, o ambiente é de uma escola, com todas as
regras e condutas a serem observadas em uma instituição dessa natureza. Porém, ela afirmou
que sente falta de uma orientação a ser dada ao aluno, por parte de quem o encaminhou para a
escola, ou seja, o magistrado que encaminhou o aluno para a escola.
Eu não vou tomar nenhuma atitude, eu não vou fazer nenhuma advertência, mas
acho importante que as pessoas que mandaram eles para cá, passem em sala
informando que o horário deles é esse. Porque o meu papel de cobrar que eles
estejam aqui às 2 horas. (coordenadora do CEJA)

Um outro problema apontado pelas docentes foi a questão da evasão e da
rotatividade constantes de alunos, em função das medidas de regressão ou progressão de
regime, que, de certa forma, compromete a continuidade regular do projeto pedagógico, na
medida em que a frequente entrada e saída de novos alunos no decorrer de uma turma, obriga
os professores a interromperem a progressão e promoverem a revisão do conteúdo já
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apresentado aos demais alunos, a fim de que os novatos possam acompanhar. A coordenadora
também comunga do mesmo entendimento das professoras alertando sobre esse o problema
da evasão escolar, avaliada em cerca de 5%, o que segundo ela, “não é bom, pois traz
descontinuidade ao projeto pedagógico”.
É um problema sim e compromete a sequência das aulas, pois a gente vai ter que
revisar o conteúdo já visto com os demais e eles, às vezes, reclamam disso. Por
outro lado, essa revisão é também importante para assimilar o conhecimento.
(professora B da turma de ensino fundamental I)
A gente tem muita rotatividade e isso compromete porque a gente sempre tem que
fazer alternância, porque, em um ano, eu vou ter uma turma que está comigo há um
ano e eu vou ter aquele aluno que chegou há 1 mês. (professora A do ensino
fundamental II)

Outro ponto abordado foi a história de vida dos alunos. As professoras
entrevistadas disseram que é muito comum eles falarem sobre as suas histórias e experiências
no presídio e o que os levou a adentrar no mundo do crime. Nesse aspecto, percebeu-se uma
mudança no enfretamento da questão por parte das professoras entrevistadas: uma delas falou
que prefere evitar prolongar a discussão sobre o assunto, alegando que isso pode reacender o
sofrimento deles, enquanto a outra, pelo contrário, falou que busca estimular a discussão no
intuito de repassar ensinamentos morais ou relativos ao conteúdo que está sendo ministrado,
de maneira de adequá-lo à realidade deles.
A gente observa que eles têm certa culpa dentro deles (...) e aí vem a questão do
arrependimento, de uma reflexão melhor do que eles vêm fazendo e, aí, a mudança
vem aos pouquinhos. É gradativo, é lento.
Quando eles saem do presídio e vêm à escola, eles ainda costumam chamar a sala
de aula de cela. Porque está enraizado aquilo neles, porque passaram tanto tempo
encarcerados que a realidade que eles encontram aqui eles ainda sentiram que estão
livres, eles se sentem ainda presos. E esse processo é lento.
Até que eles percebam que estão na liberdade, que estão participando desse projeto
para o bem deles, porque eles chegam anos ver como pessoas que estão ale
fiscalizando o que eles estão fazendo de errado. Nós estamos aqui para ajudá-los,
no que for preciso e a gente observa que eles têm uma certa confiança na gente,
com o passar do tempo é que passam a confiar na gente e isso é bom porque a gente
vai sabendo trabalhar melhor, conhecendo melhor o aluno.
Dentro da sala de aula, a gente evita estar conversando sobre isso. O tempo de vida
de encarceramento deles. (...) a gente evita estar tocando nesse assunto, porque isso
é reviver e sofrer duas vezes o sofrimento. Mas é uma coisa tão forte, tão
armazenada dentro deles, que tudo o que você fala, faz, acaba caindo pro lado da
vida carcerária que eles tiveram. É tipo uma ferida que não está cicatrizada.
(professora B da turma de ensino fundamental I)
Sim, a gente discute, porque é a hora em que eles se sentem à vontade para falar. É
importante porque, às vezes, tem que ter a troca do professor com o aluno, porque
se eu ficar só falando, como se eu fosse detentora do conhecimento, não funciona.
Ele tem que ser o sujeito da história, da ação e da aprendizagem dele, pois a história
e as perspectivas deles são válidas e eles discutem na sala. Eles têm essa troca de
experiência. (professora A do ensino fundamental II)
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A efetividade do projeto e as perspectivas de melhorias
Por último, discorreu-se sobre a efetividade do projeto, no tocante ao processo de
recuperação dos beneficiários, bem como sobre as melhorias que poderiam ser
implementadas. Em comum, as entrevistadas disseram que o projeto é válido e que, embora
gradual, é perceptível a melhora dos alunos, mas que deveriam ser agregadas ações de outra
natureza, como incentivo ao trabalho, para a consecução de resultados ainda mais
satisfatórios.
A gente vê que está dando certo, é um trabalho que está tendo um retorno. (...)
Como a gente tem essa experiência em sala de aula, a gente observa a mudança,
que é visível a qualquer pessoa: a maneira de se comportar, amaneira de falar, a
maneira de pensar,a gente já vê que vai mudando.
É possível ter bons resultados, eu acredito. Porque, assim, quem ta de fora vê
assim: “é só uma perda de tempo, eu não vou”. Eu vejo que, apesar das dificuldades
serem muito grandes, por falta até mesmo de estrutura. (...) Mas, graças a Deus, eu
vejo que o projeto tem grandes possibilidades de fazer a diferença, de fazer a
transformação.
O projeto focado somente na educação não é suficiente. A educação
profissionalizante é importante, porque eles querem se inserir no mercado de
trabalho. A educação é só o primeiro caminho que vai ajudá-los a terem um
ingresso no mercado de trabalho, mas não é tudo. Um curso que faça eles
montarem o próprio negócio, eles têm muita vontade disso. A gente tem muita
carência de um projeto a respeito disso.
(...) Ter mais parceiros, na forma de inseri-los no mercado, oferecer cursos, nós
temos aí empresas que poderia estar oferecendo essa oportunidade.
Materiais que façam a diferença. Nós trabalhamos com materiais do CEJA que,
muitas vezes, a gente limita oferecer por conta da situação em que eles se
encontram de passar muito tempo sem estudar. (professora B da turma de ensino
fundamental I)
É um projeto super inovador. Na verdade, eles são excluídos sociais de todas as
formas. O projeto é muito válido.
Eles são interessados. Na modalidade de jovens e adultos, eu acho que, pela
questão de estarem nessa situação, e por terem essa oportunidade, tirando os casos
pontuais, a maioria a gente vê que se interessa, que estão envolvidos.
(...) O projeto é válido em vários sentidos, principalmente nessa questão da
ressocialização, porque eles não tiveram acesso ao estudo em determinada época.
Essa questão social implica nessa visão que eles estão tendo hoje. Então tem coisas
simples, pontuais do cotidiano que eles não sabem.
Eles se envolvem. Você vê uma evolução significativa, tanto escrita como na fala,
como na percepção. A forma de falar e as idéias. (...) É uma coisa que se constrói, é
perceptível.
(...) O projeto é totalmente válido, mas as ações deveriam ser estendida a uma
tomada mais ampla, porque só o final de semana fica uma coisa muito difícil na
questão da aprendizagem, do desenvolvimento.
Deveriam ser adotadas medidas em relação à extensão e à questão do trabalho
também. O nosso sistema penal não é criado para recuperar, ele só visa punir. E a
gente vai ficar no processo de “enxugar gelo” se a gente continuar dessa forma.
É aquilo que o Darcy Ribeiro falou há décadas, se a gente não investir em
educação, daqui a 20 anos, a gente vai construir presídios. E não vai dar conta.
(professora A do ensino fundamental II)
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A coordenadora também entende que o projeto pedagógico deveria ser
complementado por outro programa de saúde ou emprego, considerando que o público é
bastante vulnerável e que, muitas vezes, os alunos ausentam-se da aula por motivos diversos:
por não terem condições de pagar o transporte, ou porque estão doentes, ou porque
apresentam problemas na família ou têm que dar assistência aos filhos.
Eu acho que o que seria ideal nisso tudo, não só na educação, mas que pudesse
acrescentar outras secretarias junto: de emprego, Secretaria da Saúde, que muitos
precisam.
Eu acho que o caminho é esse: fazer políticas, não só da educação, mas com outras
secretarias também, como a saúde. (...) Então eu acho interessante outras secretarias
se somarem. A da cultura também. Oportunizar que eles algum dia fazer uma visita
ao cinema. Você sabe que muitos deles nunca foram ao cinema? (...) A educação
não vai servir se ela estiver só. Tem que ter outras parcerias. (coordenadora do
CEJA)

Além disso, também sugeriu que o projeto fosse descentralizado em outras
unidades educacionais, situadas em diversos bairros, para facilitar o acesso dos alunos
apenados, que muitas vezes, por estarem desempregados, não têm condições de pagar o
transporte para o deslocamento ao CEJA.
O projeto, para mim, deveria ter em todos os CEJAS’s e em outras escolas. Deveria
ter pólos em cada região, porque o preso não é da cidade de Fortaleza. Já que a
justiça está dando essa oportunidade, que se aglutine esse povo dentro das áreas
deles, porque muitos deles não têm trabalho e você sabe como é difícil o
deslocamento. (coordenadora do CEJA)

O TRABALHO COMO VEÍCULO DE REINSERÇÃO SOCIAL – Os Projetos “Justiça
de Portas Abertas”, “Cozinha Mágica” e “Reconstruir”
Além da educação, o programa Um Novo Tempo, também se vale do trabalho
como vetor ou instrumento de recuperação social, através dos projetos “Justiça de Portas
Abertas”, “Cozinha Mágica” e “Reconstruir”, que também foram objetos desta pesquisa.
Porém, com o fim de detectar possíveis diferenças entre o projeto que trata de educação e
demais que tratam do trabalho, preferiu-se fazer uma análise separada entre eles,
considerando, ainda, o aspecto do local de desenvolvimento das respectivas atividades, ou
seja, interna ao judiciário e sob a coordenação deste, e externa, cujas atividades são regidas
pelas normas das empresas conveniadas.
O projeto “Justiça de Portas Abertas”
A análise seguinte inicia-se com o projeto “Justiça de Portas Abertas”,
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Ceará- SEJUS e cujo
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foco é a oferta de trabalho a ser desenvolvido nas dependências do Poder Judiciário, que
atualmente está absorvendo os beneficiários para as diversas unidades do Fórum Clóvis
Beviláqua, onde se dá a execução das atividades do projeto.
A coordenação do projeto é exercida diretamente pela coordenadora do Núcleo de
Apoio às Varas de Execuções Penais – NUAVEP, que, dentre outras atribuições, promove a
análise psicosocial dos apenados atendidos pelo núcleo.

O processo de admissão

Segundo a coordenadora do NUAVEP, os apenados que adquiriram o regime semi
aberto são encaminhados ao NUAVEP para serem cadastrados e depois selecionados, por
meio de uma entrevista e uma análise psicosocial, quando então são encaminhados à
Secretaria de Justiça e Cidadania - SEJUS, onde recebem a capacitação devida, inclusive
quanto às normas de conduta e disciplina.

Das normas de conduta e disciplina

A coordenadora informou que não existe uma norma de conduta formalizada.
Espera-se que o reeducando adote uma postura de acordo com aquelas definidas pela SEJUS,
antes do seu ingresso, porém, o que se procura é não reproduzir uma cultura de disciplina e
sanção como nos presídios. Além disso, segundo ela, são muito raros os desvios graves de
conduta e, em geral, os reeducandos portam-se de maneira adequada.
Não existe formalizada. O projeto está evolução. Também não queremos reproduzir
a cultura de “código conduta, disciplina e sanção” dos presídios, onde as regras são
estabelecidas. As condutas são avaliadas no dia a dia, por meio de um diálogo
direto com a coordenação no Núcleo. Os desvios de conduta são registrados,
quando necessário e conveniente, conforme nossa avaliação, que é feita a partir de
critérios de assiduidade, pontualidade, cordialidade e seguindo as normas da
SEJUD. (Coordenadora)

Esse é primeiro aspecto que difere o projeto “Justiça de Portas Abertas” dos
demais que em o trabalho como foco: a proximidade do apenado com a Vara de Execução
Penal e não estar submetido às regras rígidas de disciplina, como aquelas das empresas
conveniadas.
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Do ambiente e da estrutura de funcionamento

O projeto é desenvolvido em alguns setores do Fórum Clóvis Beviláqua, a
exemplo do protocolo, núcleo de digitalização de processos e varas judiciais, ficando os
reeducandos vinculados às respectivas gestões. Os apenados estão alocados em atividades
operacionais, que, embora elementares, estão adequadas ao grau de escolaridade dos mesmos
e exigem uma capacitação básica em informática.
Embora sejam disponibilizadas 33 (trinta e três) vagas, atualmente, o projeto
atende 19 (dezenove) apenados, sendo 14 (catorze) ao regime semi aberto e outros 05 (cinco)
submetidos ao regime aberto, muito embora a previsão da proposta inicial seja atender ao
público do regime semi aberto. Desde o seu início, no ano de 2015, o projeto já atendeu
outros 16 (dezesseis) que já foram desligados.
A jornada de trabalho dos reeducandos é de 08 (oito) horas, de segunda a sexta
feira. Os registros de frequências são feitos no próprio núcleo e, para aqueles que usam
tornozeleiras, foi estabelecido que eles devem entrar e sair mais cedo, a fim de evitar qualquer
contratempo de trânsito que venha comprometer o monitoramento eletrônico.
A alimentação é fornecida pela Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJUS, sendo
encaminhada todos os dias, no horário de 11h a 12h, e recebida pelos próprios reeducandos,
que, em sua maioria, fazem as suas refeições nas dependências do NUAVEP. Observou-se
que o momento das refeições (almoço e lanche) é bem oportuno para a interação entre os
reeducandos, quando são trocadas experiências diárias, confidenciados problemas e
repassadas orientações pela coordenadora, o que não deixa de ser uma forma de se fazer um
acompanhamento diário das suas condutas.
Foram observadas informalidade e descontração e o clima organizacional é
caracterizado pela cordialidade e respeito entre os reeducandos e entre estes e a própria equipe
do NUAVEP, o que revela um ambiente acolhedor.

O custeio do projeto
O projeto é custeado por recursos públicos. Assim, além dos custos de
alimentação, qualificação capacitação, a Secretaria de Justiça e Cidadania – SEJUS também é
responsável pelo pagamento da bolsa de trabalho, no valor equivalente a 01 (um) salário
mínimo. Cabe destacar que a bolsa paga pelo projeto aos beneficiários não traz as garantias
de seus direitos sociais e trabalhistas, muito embora o seu valor supere aqueles arbitrados pela

151

LEP. Esse é um dos aspectos que difere o projeto “Justiça de Portas Abertas” dos demais
projetos integrantes do programa “Um Novo Tempo”, que têm o trabalho como foco da
ressocialiazação e que são realizados por convênio com empresas, em que os beneficiários são
formalmente contratados, inclusive com registro da Carteira do Trabalho e Previdência Social,
o que garante-lhes os direitos sociais. Isso não deixa de ser um motivo de insatisfação por
parte dos beneficiários, muito embora todos aqueles entrevistados enalteceram a importância
da bolsa para a garantia do sustento da família.
O projeto “Cozinha Mágica”
Esse projeto também integra o programa “Um Novo Tempo”, conforme já
exposto, visa engajar os apenados dos regimes aberto, semi aberto e livramento condicional
no mercado de trabalho do ramo de produção de alimentos, por meio do convênio CV
195/2015, celebrado, no ano de 2015, entre o Tribunal de Justiçado do Ceará e as empresas
ISM GOMES DE MATTOS, ANA MARIA BRITO GOMES ME e ANA PAULA BRITO
GOMES ME.
A empresa ISM GOMES DE MATTOS é hoje a principal conveniada do projeto, e
foi, portanto, objeto deste estudo. A pesquisa na empresa teve algumas restrições, pois a
entrada com celulares e outros aparelhos eletrônicos foi proibida, por regras da empresa.
Assim, as entrevistas não puderam ser gravadas. Além disso, a pesquisa enfrentou a questão
da limitação de horário.
A empresa ISM GOMES DE MATTOS é a grande fornecedora de alimentos para
o sistema carcerário do Ceará, empregando presos do regime fechado dentro dos refeitórios
das prisões. Fundada em 2001, é uma empresa de médio porte, com uma unidade em
Fortaleza e outra na região do Cariri e possui uma capacidade produtiva de cerca de 1.400
refeições por dia.
Porém, a empresa guarda outra particularidade, segundo informou o funcionário de
recursos humanos, pois a proprietária já adotava o costume de contratar apenados para a
empresa antes mesmo do projeto e ela faz questão de conversar diretamente com os apenados
que entram na empresa. O funcionário afirmou, ainda, que o engajamento e a recuperação dos
apenados é uma realidade, apontando, inclusive, casos de ascensão funcional dentro da
empresa.
Muitos apenados que hoje estão trabalhando nessa unidade começaram suas
experiências profissionais nos refeitórios dos presídios onde a ISM é fornecedora.
Temos caso aqui de um apenado que começou como auxiliar de limpeza e hoje é
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gerente. Eles têm muita veneração e respeito pela dona da empresa (funcionário de
Recursos Humanos)

Ao todo são 163 (cento e sessenta e três) assistidos, dos quais 75 (setenta e cinco)
trabalham nas unidades da empresa e os outros 88 (oitenta e oito) trabalham dentro das
unidades carcerárias, segundo informações do funcionário de recursos humanos. As principais
ocupações são relacionadas às funções de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e
cozinheiro.
Os apenados aqui recebem tratamento igual a qualquer outro funcionário e se
submetem às mesmas regras. O tratamento é igualitário e as condições de
crescimento estão abertas a todos, sem distinção. Aliás, embora a empresa seja
acolhedora, a indisciplina não é tolerada. (funcionário de Recursos Humanos)

A postura dos beneficiários
Foram entrevistados 08 (oito) beneficiários, o que representa uma amostra de
tamanho aproximado a 5%. O aspecto que chamou atenção foi a postura dos beneficiários
durante a entrevista, que revelaram estar mais contidos, em relação aqueles dos demais
projetos. Essa postura pode ser atribuída ao fato de estarem dentro das dependências da
empresa, em horário de trabalho e submetidos a uma estrutura hierárquica bem definida, com
regras mais rígidas e impessoais, diferentemente dos reeducandos do projeto “Justiça de
Portas Abertas”, por exemplo, onde o ambiente mostra-se mais acolhedor e mais próximo da
coordenação.
Isso, por um lado, pode ser positivo, na medida em que, submetidos a um
ambiente igualitário e com regras sociais definidas, o reeducando possa se sentir mais
integrado ao meio social, na medida em que ele é tratado como qualquer outra pessoa que não
tenha praticado delitos. Porém o que se mais se destacou foi a veneração e o sentimento de
gratidão que todos demonstraram ter em relação à empresa e, em especial, à proprietária.

A empresa acolhe muito bem as pessoas, porque lá fora tem muito preconceito. Na
Ecofor, eles separavam os apenados dos cidadãos de bem. (reeducando B do projeto
“Cozinha Mágica”)
Tem ajudado a sobreviver e se manter afastado do crime. Na empresa sou tratado
com igualdade,o que me motiva. (reeducando A do projeto “Cozinha Mágica”)
Aqui a gente tem possibilidade de crescer dentro da empresa (reeducando I do
projeto “Cozinha Mágica”)
A carteira tá assinada. É um dinheirinho que não atrasa. Quanto mais tempo passar
aqui, melhor (reeducando J do projeto “Cozinha Mágica”)
Graças a Deus, mudou a muito a minha mente e o sustento da família está
garantido. A dona tem um coração muito bom. Oro muito por ela. (reeducando K
do projeto “Cozinha Mágica”)
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Entretanto, não se observou nesse projeto um acompanhamento direcionado aos
reeducandos, no tocante à avaliação de seu progresso de reinserção social, à exceção do que já
é feito ordinariamente pelo NUAVEP. O reeducando, na empresa, é considerando mais um
funcionário, de maneira que não se viu qualquer procedimento diferenciado dirigido a ele,
nenhum profissional como um psicólogo ou assistente social. Todos estão simplesmente
subordinados às suas chefias e às regras comuns da empresa.
O projeto “Reconstruir”
Por último, investigou-se o projeto “Reconstruir”, instituído através do convênio
CV nº 193/2014, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Ceará e o Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará- SINDUSCON. Também com foco no trabalho como instrumento
de ressocialização, esse projeto, diferentemente dos demais, mostrou-se mais estruturado em
termos de seleção e acompanhamento, cuja previsão já encontra-se definida no próprio
convênio.
Com efeito, observou-se que o projeto “Reconstruir” possui uma equipe de apoio
atuando junto ao NUAVEP, composta por 02 (duas) assistentes sociais, que colaboram com o
processo de seleção e acompanhamento dos reeducandos, além de promoverem a prospecção
de vagas de emprego nas empresas filiadas ao sindicato.
Esse acompanhamento consiste, dentre outras coisas, em encaminhar à Vara de
Execução Penal os relatórios circunstanciados trimestrais elaborados pelas empresas
participantes, contendo a conduta de cada presidiário, sua vida pregressa, sua disciplina,
assiduidade, aproveitamento nos treinamentos, cumprimento das ordens da chefia imediata e o
cometimento de falta disciplinar no local de trabalho, além de estabelecer, junto às empresas,
a carga horária máxima e a jornada de trabalho dos reeducandos, de acordo com as restrições
de horários de recolhimento às unidades carcerárias.
Foi possível constatar um de nível de controle de informação estatística mais
elaborado, que permite a equipe de acompanhamento fazer uma melhor avaliação do projeto.
Através desse controle, coletou-se os seguintes dados:
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Quadro 1 – Estatísticas dos reeducando do projeto RECONSTRUIR
VEP
OUTROS*
1ª VEP
2ª VEP
3ª VEP

SELEÇÕES FEITAS POR VARA
ANO
Contabilizados até SET/2017
3
3
56
54

116
TOTAL PARCIAL
QTDE DE FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO
VEP
OUTROS*
1ª VEP
2ª VEP
3ª VEP

ANO
2017
3
1
8
11

23
TOTAL **
** Atualmente, três egressos prestam serviço para a empresa.
ADMISSÕES POR ANO
ANO
VEP
2017
2014
2015
2016
OUTROS*
2
1
1ª VEP
2
0
2ª VEP
19
10
4
3
3ª VEP
10
22
4
2
TOTAL PARCIAL
29
32
12
6
79
No ano de 2017, a 2º VEP contou com uma promoção interna.
DEMISSÕES FEITAS POR ANO
ANO
VEP
2017
2014
2015
2016
OUTROS*
1ª VEP
1
3
2ª VEP
9
13
5
0
3ª VEP
3
11
11
3
TOTAL PARCIAL
12
24
17
56
DEMISSÕES
MOTIVO DA SAÍDA
QTD
%
desligamento por motivos da empresa – corte na
empresa
10
não atendeu ao perfil da empresa*
3
solicitou desligamento
2
desligamento por faltas
10

17,85
5,35
3,57
17,85
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desligamento por motivo de doença
1
1,78
finalização da obra
15
26,78
novas oportunidades de emprego
14
25
falecimento
1
1,78
TOTAL:
56
~100%
* Foram selecionados, houve contratação, mas por algum motivo não permaneceram no emprego.
Fonte: SINDUSCON, 2017

Esse controle apresenta indicadores que configuram-se em excelentes instrumentos
de gestão e que, até então, não são utilizados pelos demais projetos, o que já demonstra uma
falta de padronização de procedimentos de avaliação do programa Um Novo Tempo, a saber:
quantidade de seleções, quantidade de admissões, quantidade de demissões,motivos de
demissões. Destes, é possível criar diversos índices, como, por exemplo, um índice de
empregabilidade, extraído da razão entre a quantidade de admissões e a quantidade de
seleções.
Dos dados apresentados, pode-se inferir que cerca de 68% dos apenados que
passaram pelo processo de seleção até 2017 foram admitidos, o que demonstra uma boa
condição de empregabilidade e absorção deles pelo mercado da construção civil. Por outro
lado, o índice de baixa, ou seja, a razão entre a quantidade de demissões e a quantidade de
admissões, também é elevado: cerca de 70%. Esse número pode ser explicado pela crise
enfrentada pela indústria da construção civil nos últimos anos, tendo em vista que cerca de
18% foram desligados por motivo de corte na empresa.
A disciplina, a adaptação e o engajamento dos apenados no programa também
podem ser aferidas pelos números apresentados, já que cerca de 18% deles foram demitidos
por motivo de faltas ao trabalho, 5,35% por não atenderem ao perfil da empresa, 3,57% por
terem solicitado o desligamento e 26,78 % por finalização de obras. Este último motivo é
positivo, pois evidencia uma adaptação e continuidade no emprego, que, segundo a assistente
social do SINDUSCON, são aspectos perseguidos pelo projeto desde o momento da seleção.

Nas nossas seleções, a gente preza muito pela pessoa que quer realmente aquela
área. A gente tem a vivência de que alguém que sai do regime fechado, sai
desesperada para trabalhar, quer se sentir útil, quer qualquer coisa. Só que depois
de dois meses, a “qualquer coisa” não funciona, pois a construção civil é um
trabalho muito difícil.
Na seleção, a gente tem que ter esse cuidado de saber se o trabalho vai ser uma
necessidade de pagar as contas ou se aquela pessoa vai querer dar continuidade
naquilo. Um apenado satisfeito e adaptado contribui para futuras contratações, do
contrário, inibe o empresário a contratar outros apenados. (Assistente Social)
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O acompanhamento e a avaliação
O processo de acompanhamento dos reeducandos do projeto “Reconstruir”
também apresentou ser mais criterioso em relação aos demais projetos, na medida em que as
visitas e a interlocução com o ambiente de trabalho e as famílias são mais constantes e
consistentes. Para tanto são realizadas visitas aos canteiros de obra, no intuito de conversar
com o reeducandos e os chefes do serviço. Além disso, mensalmente, é mantido uma novo
diálogo, quando aqueles comparecem ao NUAVEP para assinatura da freqüência mensal,.
Durante as visitas aos canteiros, a gente busca falar com os egressos, com os
funcionários e chefes diretos deles, que são os mestres de obra e os técnicos de
segurança do trabalho. Quem a gente mais fala são os técnicos de segurança e
também com os engenheiros, porque a nossa idéia é sempre ganhar mais vagas.
Então quando eu falo com o engenheiro e eu recebo o feedback dele, eu posso dar
um retorno, eu posso trabalhar o funcionário para que ele se adeque. Em algumas
obras, a gente não pode com o funcionário para não atrapalhar a produção. A gente
tenta avaliar ele aqui, durante o atendimento, avaliando como está o atendimento no
trabalho e como está a perspectiva de futuro, pois a gente busca a continuidade,
pois a construção civil é muito rotativa. A gente tenta levantar os motivos das
demissões e maioria delas é por finalização de obras. (Assistente Social)

A metodologia e perspectiva de aperfeiçoamento do projeto
Quando questionada se a metodologia adotada está adequada, a assistente social
atuante no projeto afirmou que sim e que o projeto está alcançando os resultados esperados,
mas que ela ainda enxerga um grande potencial de aperfeiçoamento.
Pode ser melhorada. Ela tem potencial de melhorar muito. Diante de tantas outras
demandas, as visitas às obras param o serviço de muita gente. Acho que deveria
haver mais reuniões entre eles, os diretores, para que eles possam comprara a idéia.
A gente tenta sempre inserir essa temática, tenta levar quem tem um bom
relacionamento para dentro, para disseminar a idéia. Muitos diretores já foram
vítimas de violência e isso, de certa forma, cria uma barreira de preconceito.
A interação com a família também deveria ser mais intensificada. O
acompanhamento coma família é fundamental.
A idéia do Reconstruir é trabalhar a auto suficiência, a autonomia e a auto
estima,de que eles não precisam de alguém para dar continuidade ao processo de
ressocialização, de resgate da cidadania. (Assistente Social)

Os perfis dos apenados participantes do programa Um Novo Tempo

A pesquisa, obviamente, não deixou de investigar o principal sujeito desse
contexto, que é o próprio apenado participante do programa UM NOVO TEMPO, posto que a
identificação do seu perfil, de sua satisfação e das suas expectativas em relação ao programa
constituem-se em um dos objetivos específicos deste trabalho.

157

Para tanto, foram realizadas entrevistas com os apenados participantes de cada um
dos projetos integrantes do programa “Um Novo Tempo”. Como instrumental, foi utilizado
um questionário semi estruturado, mas de maneira a possibilitar que o entrevistado
manifestasse livremente a sua opinião e promovesse a evolução do tema em discussão. Nem
todas as entrevistas foram gravadas, seja porque o entrevistado não autorizou, seja por
limitação imposta pela empresa, no caso, a ISM GOMES DE MATTOS.
Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a amostra, como já justificado
anteriormente, não foi dimensionada segundo métricas estatísticas rígidas, mas por
arbitramento do próprio pesquisador, que encerrou o prosseguimento de novas entrevistas no
momento em que se atingiu o ponto de saturação, ou seja, quando já não acrescentaria
nenhuma informação nova ou relevante ao escopo perseguido. De qualquer forma, foram
feitas 30 (trinta) entrevistas, sendo que a menor amostra por projeto foi de 5%, que pode ser
considerada representativa.
As entrevistas foram feitas de maneira individualizada, nos locais de trabalho ou
estudo dos reeducandos, ou, ainda, no próprio NUAVEP, abordando informações sobre a
idade, a etnia, o estado civil, o grau de escolaridade, o tipo penal da condenação, expectativas
sobre o programa, dentre outras, além da história de vida dos entrevistados. A seguir, são
apresentadas, de forma tabulada, algumas das informações colhidas.

Aspectos intrínsecos
Os perfis dos reeducandos foram analisados de acordo com os critérios de idade, o
sexo e a etnia. Em relação à idade, verificou-se que maioria dos participantes do programa são
adultos com faixa etária intermediária, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos, que somam cerca
de 57% (cinquenta e sete por cento) dos entrevistados, com uma grande concentração no
intervalo de 30 (trinta) a 35 (trinta e cinco) anos (cerca de 33%). Os mais jovens, ou seja,
aqueles com idade entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos representam cerca de 30%.
Embora a população carcerária do Ceará seja formada, em sua maioria, por jovens
entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos, conforme apontado pelo Censo Penitenciário do
Ceará 2013, percebeu-se que maioria dos reeducandos têm entre 30 (trinta) e 40 (quarenta)
anos. Isso pode ser atribuído ao fato de que a progressão de regime, requisito para a inserção
no programa, só se dá após um certo período de tempo de cumprimento da pena.
A participação feminina é inferior à masculina, o que se mostra plausível, tendo
em vista que na população carcerária do Ceará, os homens predominam em relação às
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mulheres, conforme o mencionado censo. Importante destacar que, no projeto “Reconstruir”,
a representatividade de mulheres é inexistente, revelando o fato de que no setor da construção
civil predomina a mão de obra masculina. O mesmo número foi observado no projeto
“Cozinha Mágica”, porém, segundo dados coletados na empresa conveniada, somente 7%
(sete por cento) dos funcionários apenados são do sexo feminino.
Já em relação à etnia, 57% (cinqüenta e sete por cento) dos entrevistados
declaram-se pardos, ou “morenos”, contra 43% (quarenta e três por cento) que disseram ser
brancos. Ninguém declarou-se da etnia negra, o que, de fato, na acepção do investigador, foi
condizente, posto que, pelo censo referenciado, há uma predominância numérica de pardos e
brancos sobre os negros, dentre os encarcerados do Ceará. Vale destacar que, no projeto
“Aprendizes da Liberdade”, os reeducandos brancos são maioria em relação aos pardos.

Quadro 2– Perfil dos reeducando quanto à idade, sexo e etnia por projeto

Fonte: coleta de dados primários feita pelo pesquisador (set – out 2017)

Aspectos sócio familiares
Quanto à vida social, entendeu-se que seria um aspecto de grande relevância para
o estudo da reinserção social, na medida em que a família tem uma participação bastante
representativa nesse processo, conforme relato dos próprios apenados. A questão da culpa em
relação à família, o estigma, que é extensivo a ela, e a necessidade de sustento financeiro e de
participação na vida dos filhos são fatores que levam o apenado a uma reflexão e uma
consequente decisão pela sua recuperação e por uma mudança de vida.
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Quadro 3 – Perfil dos reeducando quanto ao estado civil e número de filhos
por projeto

Fonte: coleta de dados primários feita pelo pesquisador (set – out 2017)

Vislumbrou-se que 60% (sessenta por cento) dos reeducandos entrevistados são
casados ou convivem em união estável e 73% (setenta e três por cento) declararam ter filhos,
o que é condizente com a premissa de que a família é um fator determinante para levar o
apenado a decidir pela sua recuperação. Essa proporção, entretanto, muda quando se
considera isoladamente o projeto “Justiça de Portas Abertas”, em que 60% (sessenta por
cento) dos entrevistados são solteiros e que 70% (setenta por cento) não têm filhos. Não foi
possível explicar a razão dessa inversão em relação a esse projeto.
O grau de escolaridade e experiência profissional
O grau de escolaridade e a experiência profissional foram outros fatores
investigados junto aos reeducandos, na expectativa de vislumbrar alguma relação com a
participação nos projetos.
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Quadro 4 – Perfil dos reeducando quanto à escolaridade e experiência profissional por
projeto

Fonte: coleta de dados primários feita pelo pesquisador (set – out 2017)

Evidenciou-se que 63% (sessenta e três por cento) dos participantes entrevistados
declararam ser analfabetos ou ter cursado somente o ensino fundamental incompleto, o que
condiz com a realidade do preso brasileiro, segundo o IFOPEN. O destaque é que no projeto
“Aprendizes da Liberdade” 44% (quarenta e quarto por cento) dos participantes são
analfabetos, o que não deixa de ser um fator positivo para a pretensão inicial de
ressocialização. Já nos projetos que têm como foco o trabalho, não há participação de
analfabetos, à exceção do projeto “Cozinha Mágica”, cuja representatividade desse público
chega a 13% (treze por cento). Isso pode ser explicado pelos critérios de seleção das
empresas, que preferem contratar funcionários com alguma qualificação.
Quanto à experiência profissional anterior, foi revelado que exatamente a metade
dos entrevistados não tinha qualquer experiência profissional ou só a tinham de maneira
informal ou autônoma. Outros 40 % (quarenta por cento) declararam ter pouco tempo de
experiência profissional formalizada com registro em carteira de trabalho, ou seja, entre 01
(um) e 05 (cinco) anos. Isso mostra a condição de exclusão social dos presos e pode apontar
que um dos motivos da criminalidade pode ser o desemprego e a insuficiência financeira,
considerando, inclusive, que somente 7% (sete por cento) declararam ter mais de 05 (cinco)
anos de experiência laboral formalizada.
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Contexto penal dos reeducandos
Nesse aspecto, procurou-se identificar os principais motivos da condenação e o
regime de pena que atualmente os reeducandos entrevistados estão cumprindo.
Quadro 5 – Perfil dos reeducando quanto ao tipo penal da condenação e regime de pena
por projeto

Fonte: coleta de dados primários feita pelo pesquisador (set – out 2017)

Vislumbrou-se que os reeducandos condenados por crimes contra o patrimônio
(assalto, roubo, furto e latrocínio) representam 60% (sessenta por cento) dos entrevistados,
seguidos pelo tráfico de drogas, com 23% (vinte e três por cento) e homicídio, com 13%
(treze por cento). Vale destacar que no projeto “Aprendizes da Liberdade” cerca de 56%
(cinquenta e seis por cento) dos rededucandos entrevistados foram condenados por tráfico de
drogas.
Quanto ao regime de pena, observou-se que 50% (cinqüenta por cento) dos
reeducandos entrevistados cumprem pena em regime semi aberto e outros 33% (trinta e três
por cento) em regime aberto, o que confirma o público alvo preferencial definido pelo
programa “Um Novo Tempo”.

Expectativas com o programa
Também buscou-se saber dos reeducandos em que o programa Um Novo Tempo
está contribuindo, em que ele poderia contribuir para uma melhoria de vida e quais seriam os
seus planos para o futuro após cumprirem as suas respectivas penas. A idéia foi sondar sobre
as expectativas dos reeducandos em relação ao programa, na tentativa de identificar alguma
insatisfação e de maneira a apontar alguma melhoria que possa ser feita.
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Quadro 6 – Opinião e expectativas dos reeducando em relação aos projetos

Fonte: coleta de dados primários feita pelo pesquisador (set – out 2017)

Vale destacar que a maioria dos reeducandos entrevistados, cerca de 30%,
enxergam o benefício da remição de pena como o principal benefício do programa e outros
10% (dez por cento) dizem estar participando apenas para passar o tempo. Ou seja, pode-se
inferir que 40% (quarenta por cento) dos entrevistados não vêm a contribuição do programa
para as suas recuperações, o que pode demonstrar um descrédito em relação à ressocialização,
por parte dos próprios apenados.
Outra parcela significativa, cerca de 27% (vinte sete por cento) acham que o
programa é válido pois serve para ajudar a família. Esses enxergam somente um dos objetivos
secundários do programa, que é o do retorno financeiro. De fato, como quase todos relataram,
a necessidade financeira é uma questão proeminente e que o programa chega a ser uma “tábua
de salvação”.
Já 23% (vinte e três por cento) dos reeducandos entrevistados destacam a
possibilidade de melhorar o grau de instrução e de aprender uma profissão, aspectos que

163

contribuem diretamente para o principal objetivo do programa, que é o da ressocialização do
apenado.
Ao se investigar sobre os planos dos reenducandos para o futuro, buscou-se saber
sobre os projetos de vida, após o cumprimento da pena, bem como sobre o ânimo de
recuperação. Sobre este último aspecto, os entrevistados foram unânimes em afirmar que não
querem mais voltar a delinquir, ou seja, que estão dispostos a se ressocializar.
Quanto aos planos futuros, observou-se que a educação se revelou importante para
os reeducandos, desde que venha associada ao trabalho, posto nenhum entrevistado declarou
que quer somente continuar com os estudos, mas 43% (quarenta e três por cento) deles
declararam que querem estudar e trabalhar no futuro, evidenciando a consciência acerca da
relevância da educação para a inserção no mercado de trabalho. Outros 30% (trinta por cento)
dos entrevistados, entretanto, planejam somente arrumar um emprego.
Porém, um aspecto que se mostrou relevante foi a disposição demonstrada pelos
entrevistados em empreender, ou seja, trabalhar por conta própria, montando um negócio
próprio, na medida em que 37% (trinta e sete por cento) deles declararam ser este o propósito
de vida futura. Isso pode ser atribuído à dificuldade previamente enxergada por eles em
arrumar emprego, dado ao estigma. De qualquer, esse aspecto já sinaliza uma oportunidade de
melhoria no programa, no sentido incentivar o empreendedorismo, através da oferta de
capacitação específica, por exemplo.

História de vida: as lições trazidas pela prisão
Durante a entrevista, os reeducandos falaram espontaneamente sobre as suas
histórias de vidas, abordando aspectos como o ingresso no mundo do crime, a família, a
religião, o arrependimento e as lições que a prisão lhes trouxe.
Observou-se, pelos depoimentos, que a droga, seja como vício, seja como meio de
superar as dificuldades financeiras por meio do tráfico, foi o principal vetor de ingresso na
criminalidade. Em relação às mulheres entrevistadas, por exemplo, todas afirmaram que
tornaram-se usuárias e traficaram por influência ou imposição do namorado ou companheiro.
Os entrevistados, de maneira unânime, destacaram a religião e a família como
imprescindíveis para o processo de recuperação. Destacaram que receberam assistência
religiosa na prisão, relatando, inclusive, a existência de grupos de presos auto denominados de
“irmãos”, que acolhiam aqueles que não se envolviam em conflitos e que se mostravam
dispostos a se recuperar.
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A comunhão com Deus é muito importante. A pessoa sem Deus não é nada. Tem
que dá o primeiro passo para Jesus e as demais coisas serão acrescentadas na vida
dele, de acordo como que Ele queira. (reeducando A do projeto “Cozinha Mágica”)
Para se recuperar basta a pessoa querer botar na cabeça. Primeiramente tem que ter
muita fé em Deus. E a família, os filhos, uma boa esposa ajuda muito. (reeducando
B do projeto “Cozinha Mágica”)
A liberdade é valiosa e a família também. A prisão serve para refletir. A pena é um
aprendizado, não é só sofrimento. (reeducando C do projeto “Justiça de Portas
Abertas”)
Me libertei das drogas por causa de Cristo. Rezei todos os dias. Mas é preciso força
de vontade. (reeducando D do projeto “Cozinha Mágica”)

Ao testemunharem sobre as experiências vivenciadas e as lições aprendidas no
tempo de encarceramento, quase todos os reeducandos entrevistados, destacaram que o
sofrimento trazido pela prisão foi necessário para despertar o arrependimento e a valorizar a
vida e a liberdade.
A prisão me ensinou a rever os valores verdadeiros, valorizar coisas simples. Os
valores estão na família. (reeducando E do projeto “Aprendizes da Liberdade”)
É a moradia da falsidade, a casa da covardia. Se eu não tivesse passado lá, não
estaria aqui conversando. (reeducando F do projeto “Aprendizes da Liberdade”)
O próprio sistema destrói o psicológico, levando para um abismo ainda maior, sem
recuperação. É uma faca de dois gumes: ou desperta ou destrói. (reeducando G do
projeto “Aprendizes da Liberdade”)
Vi muita coisa ruim. Fiquei com depressão, afastado da família. Lá as visitas
também sofrem. As famílias sofrem mais que os presos. (reeducando H do projeto
“Cozinha Mágica”)
Lá dentro não ensina nada. Só ensina coisa mal. Todo mundo maquilando coisa mal
e você fica escutando.Tem que se manter afastado.cadeia não muda ninguém, o que
muda é você mesmo. (reeducando I do projeto “Cozinha Mágica”)
Tem gente de todo jeito. Muita gente diferente numa cela.ficava aquele sufoco.
Fazia muito calor,o calor humano de muita gente. Ensinou muita coisa. Lá dentro
tem muita coisa. Eu ia aprendendo com os erros dos outros. (reeducando B do
projeto “Cozinha Mágica”)

Os depoimentos levaram ao entendimento que a prisão não ressocializa, mas, de
certa forma, pode iniciar esse processo, na medida em que o preso experimenta o ambiente
cruel, violento, degradante e insalubre dela, fica aterrorizado e arrependido, começando a
despertar para o fato de que as condições de vida em liberdade é bem melhor e mais digna,
apesar de qualquer dificuldade que possa encontrar.

Outros aspectos que integram o contexto do programa Um Novo Tempo
Durante as entrevistas com os magistrados idealizadores do programa “Um Novo
Tempo”, com os profissionais e com os colaboradores envolvidos, bem como com os próprios
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reeducandos, foram abordados, de acordo com o ponto de vista de cada um, temas específicos
que integram o contexto dos projetos, com destaque para os problemas do estigma e das
facções.

A questão do estigma

Sobre o problema do estigma, os magistrados reafirmaram que parte da sociedade
não quer ou não acredita na ressocialização, então o estigma é, sim, uma realidade.
“Infelizmente, a nossa sociedade ainda mostra-se contra a ressocialização e favor
da pena de morte”. (juiz B Vara de Execuções Penais)

Quando questionados sobre quais ações vêm sendo desenvolvidas para tratar a
questão do estigma, os magistrados entrevistados asseveraram que, para sensibilizar a
sociedade acerca desse problema que sofre o egresso, eles vêm participando de reportagens,
audiências públicas e palestras nos meios acadêmico e empresarial, lembrando que os projetos
hoje existentes nasceram dessas participações, onde conseguiram apoio por parte de algumas
empresas. Falaram que algumas empresas já têm a iniciativa de empreender ações nesse
sentido, movidas não só por benefícios fiscais, mas também sensíveis ao problema social.
Destacaram que os projetos tem tido reconhecimento, inclusive a nível nacional,
como foi o caso do projeto RECONSTRUIR, que recebeu o Prêmio de Responsabilidade
Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e o Prêmio Patrícia Acioli de direitos
Humanos, categoria Práticas Humanísticas, outorgado pela Associação dos Magistrados do
estado do Rio de Janeiro, no ano de 2015. Já o projeto APRENDIZES DA LIBERDADE
recebeu, em 2017, homenagem da 14ª edição do prêmio do Instituto INNOVARE, associação
sem fins lucrativos que tem como objetivos principais e permanentes a identificação,
premiação e divulgação de práticas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria
Pública e advogados.
Existem outras ações que estão sendo preparadas, que visam promover uma
sensibilização da sociedade. (juiz B Vara de Execuções Penais)

A questão do estigma também foi investigada juntos aos colaboradores e
participantes dos projetos, sendo melhor observada no projeto “Aprendizes da Liberdade”,
talvez pelo fato de que no tipo de atividade desenvolvida, qual seja a educação, a interação e o
diálogo entre os reeducandos e os professores seja mais constantes.
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Assim, buscou-se saber das professoras entrevistadas como esse problema era
tratado na sala de aula. Eles foram unânimes em responder que o tema é abordado
frequentemente nas aulas e que a forma de mitigá-lo é procurar resgatar a autoestima dos
alunos, estimulando-os a tomarem uma atitude de mudança interior. É dito, inclusive, que a
questão do estigma depende somente do apenado, o que não se pode concordar, mesmo
relativizando a fala do entrevistado, pois o problema tem origem na sociedade. O apenado é
apenas uma vítima do estigma.
Eles se sentem muito desanimados, principalmente os que usam tornozeleira. A
pessoa já olha pra eles com olhar diferente.
A gente tenta trabalhar dentro de sala de aula para que eles tenham motivação, que
tenham a esperança, porque eles mostrando o melhor que eles podem ter, pois, com
certeza, todos têm o melhor a mostrar.
A discriminação gera uma certa revolta e essa revolta pode vir a ser uma forma de
violência. E, muitas vezes, eles querem agir de forma violenta, como se fosse
resolver. A gente trabalha em sala de aula dizendo que a violência não vai resolver
(...) que o preconceito tem que ser quebrado a partir de nós mesmos, quando a gente
deixa de ser “vitimazinha” e se fazer de vítima e podemos agir e mostrar pro
próximo e eles vão perceber que a mudança estar ocorrendo. (professora A da
turma de ensino fundamental I)
A gente trabalha essa questão do preconceito. Na fala deles, eles reclamam muito
(...) e uma das reclamações é a falta de emprego que eles não têm.
Eu busco trabalhar com eles a questão da auto estima, mas também busco abordar a
questão de que, infelizmente, a gente tá na sociedade que é extremamente
preconceituosa, que ela pune, mas ela não acredita na ressocialização e ela dificulta,
não dá meios para isso.
Eles acham que o caminho é pela educação, assim eles seriam respeitados e a
sociedade os veriam com outros olhos, por isso eles falam da importância do
projeto, porque quando se diz que está estudando, aí todo mundo tem um olhar
diferenciado em relação a eles.
Essa questão do estigma é um problema que não vai se resolver de uma hora para
outra, não vai ser aqui e nem vai ser só a gente, mas eu falo pra eles que uma das
tentativas para minorarem isso, seria tendo comportamento que não levasse a
reincidir, porque depende unicamente deles, porque a sociedade já tem esse olhar
definido, independente do que ele faça ou não. Então, vai caber a ele reverter a
situação. (professora B do ensino fundamental II)

O Problema das facções

Logo na sequência, apontaram o problema das facções, afirmando que se constitui
num óbice ao processo de execução e ao sistema penal como um todo, em especial à
recuperação do preso, na medida em que este é constantemente assediado, ou mesmo
obrigado, a integrarem a comunidade do crime organizado.
É uma questão de sobrevivência, não só do preso, mas da sua família, que se sente
ameaçada mesmo fora das grades, haja vista que a atuação criminosa transcende os
muros da prisão, viabilizada pela tecnologia de comunicação dos celulares. (juiz A
Vara de Execuções Penais)
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Esse aliciamento, segundo eles, já vem tomando proporções externas,
interferindo, inclusive, na ocupação urbana de bairros e escolas, numa espécie de intervenção
urbana do poder do crime organizado. Assim, os familiares daqueles presos que não são
aliados de determinada facção são obrigados a deixar determinados bairros, ou mesmo
escolas, tidos como “território” do grupo organizado.
Como forma de mitigar o problema, o magistrado A afirmou que foi
institucionalizada a divisão das unidades prisionais de acordo com as facções. Quanto a essa
medida, os magistrados entendem que produz um efeito a curto prazo, de caráter emergencial,
no sentido que diminuem o “derramamento de sangue” nas rebeliões geradas por conflitos
entre grupos. Porém, a médio prazo, a medida pode ter efeitos contrários, pois acaba por
fortalecer o poder os grupos, uma vez que encontram-se com seus integrantes reunidos.
O ideal, segundo o magistrado B, é que o Estado, através do “sistema justiça”,
integrado pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB e Poder
Executivo, através da Secretaria de Justiça de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, adote
outras medidas de contenção da criminalidade, antes que haja o fortalecimento dos grupos
seccionados em unidades.
Os magistrados explicaram a estrutura do crime organizado nos presídios, de
maneira que existe uma cúpula das facções, que comanda outros integrantes. A população que
ainda não está integrada na facção é chamada de “massa carcerária”, que é alvo das aliciações.

No Ceará, a cúpula ainda se mostra incipiente, porém, vem ganhando espaço a cada
dia. E a massa carcerária ainda é maioria e não é fiel à cúpula, mesmo quando
aliciada, de forma que é um universo que pode ser isolado da atuação das facções,
podendo ser trabalhado para a ressocialização. (Juiz B Vara de Execuções Penais)

Afirmaram, ainda, que o poder das facções extrapola o campo da criminalidade e
já vem alcançando atuação política, inclusive com candidatos próprios, cuja campanha de
apoio envolve extrema pressão e ameaças de morte.
Os magistrados comungam da idéia de que o Estado parece negar a existência de
facções nos presídios, numa tentativa de ofuscar o problema. Porém, asseveraram que o atual
Governo do Estado do Ceará tem demonstrado interesse e boa vontade em buscar soluções
para o problema, a exemplo do programa CEARÁ PACÍFICO, porém o problema é complexo
e o seu histórico tem se mostrado um óbice à aplicação de políticas públicas.
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Existe uma boa vontade e um interesse do atual governo. O problema é que a
situação histórica, herdada de longos anos, é bastante complexa, o que limita a sua
atuação. (juiz B da Vara de Execuções Penais)

Como crítica, afirmam que o problema da criminalidade não deve ser tratado
somente por meio de ações ostensivas da polícia militar e a aquisição de equipamentos e
veículos. No cenário atual, a segurança pública, segundo o magistrado B, deve ser vista a
partir das prisões, onde os líderes do crime organizado estão atuando.
A limitação física dos presídios já não é suficiente. O meio virtual, através do uso da
tecnologia, dos celulares, viabiliza a continuidade das ações de dentro dos presídios.
Hoje, não existem mais limites. (juiz A da Vara de Execuções Penais)

O magistrado B entende que o isolamento das lideranças criminosas seja o
primeiro e mais importante passo para o processo de contenção da criminalidade. Para tanto,
defende que se invista em inteligência policial, com o fortalecimento da polícia, em especial,
a polícia investigativa (polícia civil).
“A segurança pública começa na prisão, onde os presos estão. A principal ação a
ser tomada, o primeiro passo importante, é isolar as lideranças, de forma a
desarticular a organização criminosa, para que o Estado ganhe tempo para ter uma
atuação mais efetiva na aplicação de outras políticas públicas voltadas para a
redução da violência”. (juiz B da 2ª Vara de Execuções Penais)
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8 CONCLUSÃO

Historicamente, a prisão sempre revestiu-se do caráter do martírio, da aflição, do
sofrimento e da tortura, seja como mero instrumento de custódia para posterior execução das
mais diversas e cruéis expressões do suplício físico aos condenados, como era a prática do
Estado Absolutista, seja como uma forma clássica de punição, assim transformada a partir de
meados do século XVIII, quando o Iluminismo fomentou o surgimento dos ideais
reformadores do sistema penal, como a humanização da pena e da sua concepção
restauradora, com destaque para o pensamento de Beccaria.
O fato é que, passados cerca de trezentos anos, os ideais humanitários ainda não
se materializaram plenamente na sociedade e a prisão, como em boa parte dos países do
mundo e, em especial, no Brasil, ainda mantém o mesmo caráter do suplício dos tempos
medievais, hoje transfigurado na superpopulação, na insalubridade, na tortura, no extermínio e
na repressão desmedida, que afligem não só o corpo e a alma do indivíduo, mas anulam a sua
própria dignidade.
No caso do Brasil, o quadro carcerário é caótico e degradante, evidenciando um
sistema penal absolutamente ineficiente diante do desafio de levar a cabo os objetivos da Lei
de Execução Penal - LEP, que consagrou teoria especial positiva, ao determinar que a
execução penal deve proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado. O que se vislumbra, na verdade, é um Estado ausente, inadimplente em relação às
suas obrigações do contrato social. Inadimplente, sim, pois não só o cidadão é sujeito de
direitos e deveres, o Estado também o é, na medida em que o primeiro, ao praticar um crime,
viola o pacto social, o segundo, ao não assegurar as garantias e os direitos fundamentais
prescritos na Constituição, também descumpre com o seu dever contratual.
É essa dívida do Estado para com a sociedade brasileira, majoritariamente
excluída, carente de educação, emprego e saúde, que pode explicar o fenômeno da
criminalidade no Brasil. Sem prejuízo às teorias psicológica e antropológica integrantes da
criminologia moderna, é sob o enfoque sociológico que o delito deve ser estudado e tratado
no Brasil, fundamentalmente. Com efeito, quando se tem uma população vulnerável a um
meio social nocivo, a sobrevivência do homem, à míngua de meios que possam garantir-lhe a
vida, passa a depender de condutas transgressoras, fazendo com que ele retroceda ao estado
de natureza e de guerra, na acepção de Hobbes.
Ora, se a responsabilidade pela origem do crime pode ser atribuída, em parte, pela
ausência de ações preventivas do Estado, é plausível inferir que o tratamento dado a
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posteriori, ou seja, em fase de execução penal, também seja defectível, inclusive pelo fato de
ser mais oneroso e complexo, como toda e qualquer ação corretiva.
De fato, a realidade dos presídios brasileiros está longe de atender aos anseios da
Lei de Execução Penal - LEP, refletindo um claro descaso e negligência do Estado, segundo o
relatório do Infopen (2014), que destaca a superpopulação de 600 (seiscentos) mil presos, com
uma taxa de ocupação de cerca de 167% (cento e sessenta e sete por cento) e que cresce cerca
de 7% (sete por cento) ao ano, sendo, em sua maioria, jovens negros de baixa escolaridade,
vivendo confinados em um ambiente absolutamente insalubre, sujeito a proliferação de
doenças contagiosas, apresentando uma taxa de 17,40 (dezessete vírgula quatro) mortes para
cada grupo de 10 (dez) mil presos. Em clara desobediência à LEP, o Estado também não
presta as devidas assistências aos presos brasileiros, posto que somente 13% (treze por cento)
deles participam de atividades educacionais e apenas 20% (vinte por cento) trabalham. No
Ceará, a realidade não é distinta.
Diante desse cenário, portanto, não é um despropósito afirmar que as prisões
brasileiras restringem-se, na verdade, a depósitos de gente custodiada e submetida a um
sistema degradante da sua integridade física, moral e espiritual, em que a pena, desvirtuada do
seu objetivo restaurador, configura-se próprio suplício expresso por Foucault.
Não à toa, o vácuo assistencial do Estado foi preenchido, nos últimos anos, por
grupos rivais do crime organizado, ligados ao tráfico de drogas, que montaram uma estrutura
de poder dentro das prisões, que cresce a cada dia, por meio de recrutamento de novos
apenados aliciados que, sob o argumento da revolta, passam a integrar esse “exército”, que se
impõe através da violência, do terror, do extermínio e das rebeliões, cada vez mais comuns
nos cárceres brasileiros.
Assim, mesmo considerando um cenário hipotético, em que todas as prescrições
da LEP fossem plenamente atendidas pelo Estado, inclusive com a disponibilização de
condições carcerárias adequadas, ainda assim, já seria desafiador resgatar a identidade e a
dignidade do preso, degeneradas pela “instituição total”, na compreensão de Goffman. O que
dizer então em relação ao caótico quadro carcerário brasileiro, em que, além de tudo, a massa
carcerária, pobre, excluída, ignorante e revoltada é seduzida pelo crime organizado?
É manifesto depreender, portanto, que o sistema penal brasileiro é falido e
corrompido por grupos criminosos, que em vez de recuperar, agrava, incentiva e propicia o
incremento da criminalidade, fazendo com que o escopo de ressocialização proposto pela
LEP torne-se um desafio ainda mais complexo para o Estado, na medida em que é preciso
recuperar e transformar a personalidade do detento.
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Diante dessa ausência do Estado, qualquer iniciativa que busque amenizar essa
situação deve ser louvada e incentivada, pois o desiderato da reinserção social é
extremamente complexo e exige não só a recuperação do preso, mas a preparação da própria
sociedade para refrear o estigma e recebê-lo de volta ao convívio social.
Com efeito, a LEP atribuiu a responsabilidade de execução da pena a diversos
órgãos, inclusive à própria comunidade, com destaque para o Poder Executivo, responsável
pela administração das unidades carcerárias e por prover todos os meios necessários para
garantir a cidadania dos presos e egressos, incluindo a oferta de trabalho, capacitação
profissional, assistência social, jurídica, saúde e de integração familiar, previstas pela lei com
o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Não se trata,
assim, de promover políticas públicas por mera conveniência ou oportunidade, mas por
obrigação legal.
Por outro lado, observou-se que, nos últimos anos, sobretudo com a iniciativa do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Poder Judiciário não tem se confinado à sua
incumbência de ser responsável pela efetivação das disposições da sentença condenatória ou
decisão criminal e pela corregedoria dos presídios, conforme expressa a LEP, mas tem ido
além, promovendo e executando políticas públicas de reinserção social de presos e egressos,
disseminada junto aos tribunais brasileiros, demonstrando uma postura inovadora.
Essa iniciativa do Judiciário é vanguardista, na medida em que estabelece um novo
paradigma acerca do seu papel institucional (no sentido de que só opera mediante provocação
e por meio de instrumentos processuais), ao extrapolar o limite da sua atuação como mero
regulador para ser o próprio idealizador de políticas públicas. Por outro lado, também expõe a
inércia das demais instituições em relação à questão, em especial, do Poder Executivo, que é
essencialmente vocacionado e estruturado para o desenvolvimento de políticas públicas.
Com efeito, o que se pode observar foi que o Poder Judiciário do Ceará,
motivado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, também tem apresentado essa postura
arrojada, ao conceber políticas públicas de reinserção social, através do programa “Um Novo
Tempo”, fundadas na idéia de que o juiz é “agente transformador social”, na afirmação dos
próprios magistrados idealizadores do programa.
Também restou claro que o Poder Judiciário do Ceará, por meio dessas ações, não
tem a pretensão de assumir sozinho o desiderato da reinserção social de presos e egressos,
como preconizado pela Lei de Execução Penal – LEP, seja porque esta divide tal missão com
outros órgãos, seja porque esse poder não possui a devida estrutura para levar a cabo esse
desafio, diferentemente do Poder Executivo. É sob essa premissa que uma das idéias do
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programa “Um Novo Tempo”, conforme afirmaram os próprios magistrados que o
conceberam, é mostrar à sociedade que a ressocialização é possível e deve ser feita, ainda que
em pequena escala e de modo pontual.
Fiel à praxe dos diversos projetos de ressocialização de presos e egressos já
desenvolvidos até hoje, o programa “Um Novo Tempo” aposta na oferta de trabalho e
educação como vetores para a consecução dos seus objetivos. Embora sejam aspectos
fundamentais para a recuperação dos apenados, considerando, inclusive, o fato de que a
origem do crime no Brasil deve-se, essencialmente, à carência de políticas públicas mais
efetivas nos campos da educação e do trabalho, principalmente voltadas para a juventude.
Entretanto, como visto, a origem do crime é multifacetada e, no Brasil, além dos
aspectos sociais, o tráfico de droga e o crime organizado têm tornado mais complexo o
desafio da ressocialização, de maneira que, a mera oferta de trabalho e capacitação
profissional talvez não se mostre suficiente.
Pela presente pesquisa, investigou-se, dentre outras coisas, a estrutura de gestão e
funcionamento do programa “Um Novo Tempo”, mediante critérios de avaliação de
programas públicos na acepção do UNICEF, com destaque para a efetividade, a
sustentabilidade, a satisfação e a equidade.
Além da irrepreensível intenção dos magistrados idealizadores do referido
programa, no sentido de levar a cabo a concepção de que o juiz é um agente transformador
social, a iniciativa demonstrou estar estruturada em termos de planejamento e gestão,
gerando resultados efetivos e adequados em relação aos objetivos traçados.
Porém, sem prejuízo aos méritos até então alcançados, mas, pelo contrário, no
intuito de apresentar propostas de melhorias, o presente estudo procurou demonstrar algumas
necessidades de ajustes que podem contribuir para o aperfeiçoamento do programa “Um
Novo Tempo”.
Primeiramente, foi possível constatar que, em consonância com a mencionada
sistemática de avaliação do UNICEF, o programa “Um Novo Tempo”

possui missão,

objetivos, metas, atividades e metodologias definidos e formalizados, conforme documento
intitulado “proposta de atuação de equipe interdisciplinar”, oriundo das Varas de Execuções
Penais do Fórum Clóvis Beviláqua (Anexo), o que já evidencia a existência de um
planejamento capaz de viabilizar o acompanhamento da sua execução.
Entretanto, em relação ao seu funcionamento, observou-se que, por ser integrado
por diferentes projetos, com objetivos específicos, seja de trabalho ou educação, e
executados por diferentes instituições, o programa “Um Novo Tempo” requer uma melhor
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definição dos seus processos de trabalho que venha a estabelecer uma padronização de
procedimentos, uma melhor articulação entre as entidades participantes e, consequentemente,
um melhor controle por parte da sua coordenação.
Isso significa dizer também que o programa carece de um sistema de informações
automatizado, que forneça relatórios e indicadores gerenciais, que viabilizem uma avaliação
mais precisa do programa, em especial, no que tange à reincidência, principal aspecto a ser
considerado na mensuração dos resultados. Ora, para a avaliação da efetividade de um
programa dessa natureza, é preciso aferir o seu efeito ressocializador, que é o impacto
positivo no ambiente social em que ele interveio e que se traduz no fato do reeducando não
mais vir a cometer um outro crime após o processo de recuperação ao qual foi submetido.
Não obstante, entendeu-se que esse problema reside na ausência de informações
específicas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, que permitam o controle mais
efetivo e em tempo hábil desse fenômeno. De fato, a aferição da reincidência só é feita a partir
do conhecimento do registro de outro incidente nos sistemas informatizados, no momento em
que o apenado retorna a participar do programa, não existindo uma ferramenta própria que
controle esse indicador, de maneira a permitir ações corretivas mais imediatas.
Além do indicador quantitativo da reincidência, que oferece uma visão imediata da
sua efetividade, notou-se que o programa poderia se valer de outros indicadores, de cunho
qualitativo, por meio de consultas, fóruns, reuniões de debates ou de pesquisas periódicas de
satisfação, junto aos beneficiários e dos colaboradores do programa (professores, psicólogos,
assistentes sociais e outros), que, como visto na pesquisa, apresentaram muitas opiniões e
críticas que poderiam servir como propostas de melhorias.
Também se constatou a inexistência de uma articulação mais efetiva entre os
atores ou instituições participantes dos diversos projetos que integram o programa e a
coordenação deste. As ações ainda se desenvolvem de maneira um pouco isolada, carecendo
de uma maior conexão e coordenação. Foi observado que os projetos padecem de uma
deficiência de comunicação, o que compromete uma troca de informações mais precisas e
constantes, para fins de monitoramento e acompanhamento pela coordenação do programa
“Um Novo Tempo”.
Excepcionalmente, o projeto “Reconstruir”, diferentemente dos demais, mostrouse mais estruturado em termos de seleção e acompanhamento, por possuir uma equipe de
apoio própria atuando junto ao NUAVEP, composta por 02 (duas) assistentes sociais, que
colaboram com o processo de seleção e acompanhamento dos reeducandos, promovendo a
prospecção de vagas de emprego e elaborando relatórios acerca da conduta do reeducando,
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que são encaminhados trimestralmente à coordenação do programa. Além disso, o
mencionado projeto também possui um controle de informações estatísticas mais elaborado,
de onde é possível obter indicadores de gestão, que fomentam a gestão e permitem a
realização de uma melhor avaliação dos resultados do projeto.
Assim, o entendimento a que se chegou é que o programa ainda necessita de
alguns melhoramentos na racionalização e padronização dos processos de trabalho, que
viabilizem a implantação de um sistema de informações gerenciais informatizado, de maneira
a permitir um melhor acompanhamento e a adoção de ações corretivas em tempo hábil, para
não só garantir a sua efetividade, como também a sua sustentabilidade, ou seja, a sua
capacidade de manter a continuidade dos efeitos benéficos alcançados, após o seu término.
Em que pese a necessidade de algumas correções, inferiu-se, entretanto, que o
programa “Um Novo Tempo” se harmoniza com os critérios de avaliação de programas
púbicos do UNICEF, na medida em que possui um planejamento baseado em missão,
objetivos, metas e atividades definidos, além de adotar uma metodologia própria, com a
alocação de profissionais especializados para o propósito pretendido, tais como psicólogos,
assistentes sociais e pedagogos.
Além da estrutura de funcionamento, a presente pesquisa também se propôs a
analisar os aspectos que envolviam os beneficiários diretos do programa, no caso, os apenados
ou reeducandos, no tocante aos seus perfis sócio-econômicos e às suas expectativas quanto à
efetividade da reinserção social. Para tanto, o estudo tomou como referência os critérios de
satisfação do beneficiário, que avaliam a atitude do usuário em relação à qualidade do
atendimento que está obtendo do programa, e da equidade, que procura avaliar o grau em que
os benefícios do programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as
necessidades do usuário.
O que se descobriu foi que, no tocante à faixa etária, o público atendido pelo
programa é formado predominantemente por pessoas que têm entre 30 (trinta) e 40 (quarenta)
anos, que é um intervalo que não representa a característica da população carcerária do Ceará,
formada, em sua maioria, por jovens entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos. Deduziu-se
que isso pode ser atribuído ao fato de que a progressão de regime, requisito para a inserção no
programa, só se dá após um certo período de tempo de cumprimento da pena, e que, portanto,
os mais jovens ainda não preenchiam esse requisito, na maioria dos casos. Embora também
haja uma grande participação de jovens no programa analisado, entende-se que esta cota
deveria ser incrementada, de maneira a ser mais representativa e considerando que esse
público mostra-se mais vulnerável à reincidência.
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Já em relação à etnia, verificou-se a predominância de pardos ou “morenos”,
seguida por brancos, e que ninguém se declarou negro, o que é razoável, visto que há uma
primazia numérica de pardos e brancos sobre os negros, dentre os encarcerados do Ceará. O
mesmo pode se afirmar em relação ao gênero, na medida em que a distribuição da
participação de homens e mulheres no programa alinha-se em proporção com os números da
realidade carcerária cearense.
Da mesma forma, o perfil dos participantes, no tocante ao grau de escolaridade,
mostrou-se condizente com a realidade do preso brasileiro, posto que a grande maioria deles é
formada por analfabetos ou por pessoas que possuem somente o ensino fundamental
incompleto, especialmente no projeto “Aprendizes da Liberdade”, cujo foco é a educação.
Nos demais projetos, que objetivam a oferta de trabalho, essa participação diminui, o que
pode ser explicado pelos critérios de seleção das empresas, que preferem contratar
funcionários com alguma qualificação. Porém, embora essa participação nestes projetos seja
diminuta, o programa tem o mérito de contribuir para uma maior inclusão social dos
apenados, ao possibilitar a inserção de pessoas sem qualificação profissional no mercado de
trabalho.
A pesquisa também evidenciou que o programa possui uma boa aceitação por
parte dos seus beneficiários. No entanto, em sua maioria, os reeducandos apontaram o auxílio
financeiro, na forma de salário ou bolsa, para o sustento da família como a principal utilidade
do programa, enquanto outra parcela significativa destacou a remição de pena como o melhor
proveito, além de uma pequena parte que afirmou que o fato de não passar o fim de semana
no presídio é a maior vantagem ofertada.
Embora sejam de efeitos imediatos, esses benefícios são expressamente ofertados
pelo programa e são essenciais ao processo de recuperação dos apenados, porém, somente
cerca de 25% (vinte e cinco) dos reeducandos mostraram estar alinhados com os seus
principais propósitos, ao indicarem que a educação e o aprendizado de uma nova profissão
como as suas principais utilidades.
Nesse aspecto, entendeu-se que o programa deveria fazer um trabalho de
sensibilização dos participantes acerca de sua principal missão, que é a ressocialização e a
preparação para o retorno ao convívio social, cujos efeitos demandam um certo tempo para se
efetivarem.
O estudo revelou, ainda, que o trabalho é a principal expectativa para os planos
futuros dos reeducandos, e, nesse aspecto, não há como negar o seu potencial para a
recuperação da dignidade, cidadania e autoestima da pessoa apenada, aspectos essenciais
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para a plena reinserção social. Todavia, o sonho de empreender mostrou-se bem presente
entre eles. Isso aponta para a conclusão de que há uma necessidade de se diversificar os
benefícios oferecidos pelo programa, adequando-os aos anseios dos reeducandos, através da
disponibilização de cursos de capacitação e incentivo ao empreendedorismo, considerando,
inclusive as dificuldades a serem enfrentadas pelos apenados no mercado de trabalho,
advindas não só pela situação econômica do país, mas, principalmente, pelo estigma presente
na sociedade.
Essa aposta no empreendedorismo, poderia se dar, por exemplo, por meio da
oferta de cursos e capacitações específicos, em parcerias com instituições do sistema “S”, a
exemplo do SEBRAE, SENAI, SENAC, etc.
Essa análise, feita a partir da identificação do perfil dos participantes e dos seus
anseios, permitiu depreender, segundo a metodologia do UNICEF, que o programa “Um
Novo Tempo” também atende aos critérios da equidade, considerando que a distribuição dos
seus benefícios se evidenciou, de certa forma, justa e equilibrada com as necessidades dos
usuários, bem como ao parâmetro da satisfação do público atendido, que demonstrou estar
satsifeito quanto aos benefícios oferecidos pelo programa.
Porém, para a plena recuperação do preso, não basta a oferta de trabalho e de
educação, ou seja, o apenado não deve ser o único foco nesse processo, sendo também preciso
voltar o olhar para o meio social em que ele está exposto atualmente. Nesse sentido, cabe
destacar a importância de isolar o reeducando do pernicioso sistema carcerário para o
sucesso de sua recuperação e, portanto, iniciativas, como o projeto “Aprendizes da
Liberdade”, que possibilita ao apenado do sistema semi aberto permanecer fora da prisão nos
finais de semana para frequentar a escola nesse período, devem ser diversificadas e mais
disseminadas.
Além disso, não se deve olvidar da preparação da sociedade para receber bem o
egresso em seu retorno ao convívio social, de maneira a aperfeiçoar o processo de reinserção,
a começar pelo ambiente mais próximo do apenado, que é a sua família e seu o contexto
psicosocial e cultural. Nesse aspecto, constatou-se que o programa “Um Novo Tempo”
igualmente tem atuado, inserindo a família do preso no seu processo de recuperação, por meio
de atendimento grupal e visitas domiciliares, justificado, inclusive, pelo fato de que não só o
preso, mas também os seus parentes sofrem os efeitos do estigma.
Além do grupamento familiar, a plena reinserção exige a aceitação da própria
sociedade, que é o meio final para o qual o egresso deve retomar o convívio. Porém, é sabido
que essa aceitação não é consensual. Do contrário, o estigma prevalece no seio da sociedade,
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reconhecido, inclusive pelos profissionais e participantes do programa analisado. A
preparação da sociedade, por meio da mitigação do estigma, passa a se constituir no maior
desiderato de qualquer programa de ressocialização.
A solução encontrada pelos magistrados idealizadores do programa “Um Novo
Tempo” para vencer esse desafio foi buscar sensibilizar parcelas representativas da sociedade,
como a classe empresarial e o meio acadêmico, por meio da realização de palestras e
audiências públicas. Embora não sejam de amplo alcance, entendeu-se que esse tipo de
iniciativa junto a tais públicos não deixa de ter efetividade no propósito de mitigação do
estigma sofrido pelo egresso do sistema penal, haja vista que são grupos formadores e
influenciadores da opinião pública.
O termo ressocialização, etimologicamente, pode ser definido como reinserir um
indivíduo à sociedade, que, presumidamente, estaria fora dela. Ora, nesse estrito sentido, falar
em ressocialização de preso ou egresso significaria, então, afirmar que os prisioneiros ou
mesmo os egressos não estariam integrando a sociedade, o que não se mostra razoável.
Pela Teoria Contratualista, tem-se o entendimento de que o pacto social estabelece
normas e padrões de conduta, de acordo com as referências morais de uma coletividade, e que
o crime é um comportamento desviante desses parâmetros que ameaça a manutenção da
ordem constituída e, consequentemente, a própria integridade desse tratado celebrado. Por
esse raciocínio, também infere-se que a socialização exige a observância desses padrões de
conduta e, que, portanto, o indivíduo que rompeu com o padrão de comportamento
estabelecido, ou seja, cometeu um crime, não estaria, a partir desse momento, socializado.
Então como reverter essa condição, se o que foi feito, ou seja, o crime, não há como se
desfazer?
Pensar dessa forma, significa dizer, então, que a ressocialização compreenderia em
promover ações para evitar que essa conduta desviada dos padrões constituídos voltasse a ser
cometida pelo indivíduo. A punição não resolve plenamente a questão, contribuindo a pena,
portanto, com meros efeitos retributivos e/ou de prevenção geral.
Na verdade, conclui-se que a ressocialização do preso ou do egresso consiste em
tratar as causas ou as origens de sua conduta criminosa, sejam elas de ordem psicopatológica,
através de procedimentos terapêuticos adequados, ou de ordem social, por meio de
intervenções no meio onde ele vive, de maneira a garantir-lhes condições básicas e dignas de
sobrevivência e cidadania.
Por fim, de tudo o que se pode observar, a conclusão que se extrai é que, diante da
dura e cruel realidade do sistema carcerário do país, em que as garantias constitucionais e os
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instrumentos trazidos pela Lei de Execução Penal – LEP voltados para a prevenção especial
positiva não são cumpridos pelo Estado, a existência de iniciativas pontuais e de estreito
alcance, mostram-se extremamente válidas e louváveis, pois podem servir de referência e
modelo para um projeto maior de reestruturação do sistema penal. Essa, talvez, seja a maior
contribuição do programa “Um Novo Tempo”.
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ANEXO A – Normativo de Instituição do Programa Um Novo Tempo e dos Projetos Cozinha
Mágica, Reconstruir, Justiça de Portas Abertas e Aprendizes da Liberdade
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ANEXO B – Formulários Utilizados nos Projetos
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ANEXO C - Material promocional do programa UM NOVO TEMPO
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ANEXO D - Processo de autorização pesquisa
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ANEXO E – Questionários utilizados na pesquisa
ROTEIRO DE ENTREVISTA
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA


Programa: __________________________________



NOME: _____________________________________



SEXO: ( ) M



ESTADO CIVIL: ( ) SOLTEIRO ( ) CASADO ( ) UNIÃO ESTÁVEL
DIVORCIADO ( )VIÚVO



COR: ( ) BRANCO



FILHOS ( ) SIM Quantos? ______



GRAU ESCOLARIDADE ( ) ANALFABETO ( ) 1º GRAU INCOMPLETO ( )
1º GRAU COMPLETO
( ) 2º GRAU INCOMPLETO
( ) 2º GRAU
COMPLETO ( ) SUPERIOR INCOMPLETO ( ) SUPERIOR COMPLETO
(
) PÓS-GRADUADO



RENDA FAMILIAR
(
(
(
(
(



()F

( ) NEGRO

IDADE: ____ anos

( ) PARDO

( ) ASIÁTICO

( ) NÃO

) NÃO TEM
) TEM ATRAVÉS DA ESPOSA(O)
) TEM ATRAVÉS DE FAMILIARES
) TEM PRÓPRIA
) COMPARTILHADA ESPOSA/FAMILIAR

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR
( ) SIM Tempo ____

()

( ) NÃO





TIPO PENAL NA CONDENAÇÃO: ____________________
Regime: ( ) Aberto
( ) Semi Aberto
( ) Condicional
REINCIDENTE? ( ) SIM
( ) NÃO



QUESTÕES:

1. O que você espera ao participar do programa?
2. O programa tem servido? ( ) sim ( ) não. O que poderia melhorar?
3. Você acha que outros presos poderiam se adaptar ao programa?
( ) sim, pois acho que todos podem ter condições de se recuperar
( ) não, pois acho que o programa não se adequa a todos
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( ) não, pois muitos não têm mais condições de recuperação
4. Qual motivo o levou a participar do programa?
( ) aprender uma profissão;
( ) ajudar a família;
( ) ocupar o tempo.

( ) remição de pena;

5. Você acha que o trabalho desenvolvido no programa pode lhe ajudar a ter uma
melhoria de vida?
( ) sim, pois a experiência e o aprendizado do ofício em arrumar um emprego;
( ) sim, pois pode ajudar a despertar a consciência para não mais delinquir;
( ) não, pois o trabalho desenvolvido não tem perspectiva no mercado;
( ) não, pois não me identifico com o trabalho desenvolvido;
( ) não contribui para despertar a consciência para não mais delinquir
6. Como tem sido o convívio com os colaboradores do programa?
( ) muito bom
( ) bom
( ) razoável
( ) ruim
( ) péssimo
7. Como tem sido o convívio com os colegas do programa?
( ) muito bom
( ) bom
( ) razoável
( ) ruim
( ) péssimo
8. Você já foi avaliado pelo programa? Já recebeu alguma repreensão por má
conduta no programa?
9. O que você pretende fazer ao cumprir a pena?
( ) dar continuidade aos estudos
( ) estudar e trabalhar
( ) procurar um trabalho/emprego
( ) montar um negócio próprio
( ) voltar a delinqüir
10. Que dificuldades o preocupam ao retorno à sociedade?
( ) a impossibilidade de arrumar emprego
( ) o preconceito
( ) a dificuldade de readaptação
( ) a possibilidade de ser tentado a reincidir
13. Você acha que o preconceito será um problema para o seu retorno à vida livre? (
) sim ( ) não
Outras Observações:
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
EQUIPE DE APOIO
NOME: _____________________________________
Função: ______________

1. Qual a sua experiência em trabalhos de recuperação de presos?
2. Quais as características e as dificuldades desse trabalho?
3. Como é a interação e o convívio com os participantes do programa?
4. Você acha que o programa está conseguindo recuperar os presos?
5. Qual a contribuição da sua função/profissão na missão de recuperação de
apenados?
6. Que avaliação você poderia fazer acerca da potencialidade dos participantes em
conseguirem a recuperação? Existem presos irrecuperáveis?
7. Até que ponto o estigma é um óbice à recuperação dos presos? Como ele é
tratado no programa e o que poderia ser feito para mitigá-lo?
8. O programa possui propósito (missão), objetivo e metas claramente definidos?
9. Como se dá a avaliação da sua atividade no programa?
10. A metodologia, a estrutura e as condições ora empregadas no projeto se mostram
adequadas para a consecução dos objetivos? O que poderia melhorar?
11. As especialidades dos profissionais integrantes da equipe se mostram adequadas
ou outra especialidade deveria integrá-la?
12. Qual o seu posicionamento ético-político diante das questões que surgem na sua
prática profissional?
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
MAGISTRADOS
NOME: _____________________________________
UNIDADE (VARA): __________________________
Tempo de atuação na especialidade: ______________
13. Qual o grau de responsabilidade dos atores elencados pela LEP, em especial, o
Poderes Executivo e Judiciário, para a atual situação carcerária?
14. Qual a motivação, a missão ou propósito do programa UM NOVO TEMPO?
15. Até que ponto o programa é seletivo e o que justifica a seletividade?
16. Existem presos irrecuperáveis?
17. Qual o alcance de atendimento a que o programa se propõe?
18. Como é tratado o estigma no curso do programa?
19. Existe alguma ação ou proposta de sensibilização da sociedade como forma de
mitigar o estigma?
20. O programa estende-se ao acompanhamento do beneficiário, no seu retorno ao
convívio social, ou limita-se às atividades dos projetos? Se sim, até que ponto?
21. O programa possui propósito (missão), objetivo e metas claramente definidos?
22. Como se dá a avaliação do programa?
23. Como é aferida a reincidência?
24. Quais as expectativas futuras do programa (expansão e melhorias)?
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ROTEIRO DE ENTREVISTA
EQUIPE TÉCNICA (Assistentes Sociais / Psicólogos)
NOME: _____________________________________
Tempo de atuação na especialidade: ______________

25. Qual a sua experiência em trabalhos de recuperação de presos?
26. Quais as características e as dificuldades desse trabalho?
27. Qual a contribuição da sua função/profissão na missão de recuperação de
apenados?
28. Até que ponto o programa é seletivo e o que justifica a seletividade?
29. Que avaliação você poderia fazer acerca da potencialidade dos participantes em
conseguirem a recuperação? Existem presos irrecuperáveis?
30. Até que ponto o estigma é um óbice à recuperação dos presos? Como ele é
tratado no programa e o que poderia ser feito para mitigá-lo?
31. O programa possui propósito (missão), objetivo e metas claramente definidos?
32. Como se dá a avaliação da sua atividade no programa?
33. A metodologia, a estrutura e as condições ora empregadas no projeto se mostram
adequadas para a consecução dos objetivos? O que poderia melhorar?
34. As especialidades dos profissionais integrantes da equipe se mostram adequadas
ou outra especialidade deveria integrá-la?
35. Qual o seu posicionamento ético-político diante das questões que surgem na sua
prática profissional?

