
Programa CEAPA

Pesquisa Quantitativa e Qualitativa



A Empresa

- A CP2 – Consultoria, Pesquisa e Planejamento foi fundada em 1987 e possui hoje 24

anos de experiência em pesquisas de mercado, opinião, política e gestão pública.

- A empresa firmou-se no mercado mineiro alicerçada na qualidade de seu atendimento

e precisão no oferecimento de respostas a seus clientes.

- Foi criada a partir de solicitação da Construtora Andrade Gutierrez ao então professor

do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, Sr. Antônio de

Pádua, para a realização de uma pesquisa sobre clima organizacional.

Atualidade

- A empresa é reconhecida por manter-se sempre atual observando e interpretando as

mudanças políticas, econômicas e sociais que regem a sociedade e influenciam dia a dia

o nosso trabalho.

A Empresa



Quem confia em nosso trabalho

A Empresa

A CP2 atende empresas, organizações e pessoas dos mais variados segmentos e

consegue atender com excelência todos eles. Conheça alguns nomes que já foram

nossos clientes:

Mercado
Andrade Gutierrez

Anglo Gold Ashanti
Araguaia Engenharia
Big Shopping

CMM – Grupo Votorantim
Federação das Unimeds
Fiat

General Motors do Brasil 
Jornal O Tempo
Jornal Pampulha

Marc & Muller
Rede Minas
Unimed-BH

Usiminas
Vallourec Mannesman
Vallourec&Sumitomo

Gestão Pública/ Política
BHTRANS 

Caixa Econômica Federal
CONFEA – Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia

CORREIOS
Governo Federal
Governos Estaduais: Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rondônia, São Paulo e Rio 
de Janeiro
INFRAERO

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada
PNUD – Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento
Sebrae Nacional, Sebrae-SP, Sebrae-AC, 
Sebrae-DF



Programa CEAPA

Pesquisa Quantitativa

Análise de dados quantitativos

Dados coletados em Jan/2011 referentes ao período de 2006 a 2010



•Objeto:

Pesquisa Quantitativa sobre a reentrada no sistema de justiça no âmbito do

programa CEAPA nos Centros de Prevenção a criminalidade de Belo Horizonte e

região metropolitana.

•Base:

Base de dados referente a usuários do programa CEAPA entre os anos de 2006 e

2010

• Amostra:

Foram coletados 2249 registros nos Centros de Prevenção a criminalidade de Belo

Horizonte (selecionados de lista recebida) e região metropolitana (visitas realizadas

aos Centros). Esta amostra garante, ao nível de confiança de 95%, margem de

erro máxima de 2,1 %.

Informações Metodológicas



Conceito de reincidência e reentrada:

“verifica-se a reincidência, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado 
a sentença que o tenha condenado por crime anterior”. Código Penal Brasileiro, artigo 63

“deriva do reciderere que significa recair, repetir o ato. Reincidência é, em termos comuns, 
repetir a prática do crime”. Damásio E. de Jesus

Assim, pode-se concluir que, para determinar a reincidência é necessário:

a) A existência de dois delitos;
b) Um delito anterior e outro posterior;
c) Praticados pelo mesmo agente;

d) Agente tenha sido condenado pelo primeiro crime ou pelo crime anterior e tenha sentença
transitada em julgado.

Considerando a nova prática delituosa não como reincidência nos termos restritos da lei,
mas como um fato importante a ser considerado, isto poderia ampliar o trabalho e o tornar 
mais próximo da realidade.

Para fins desta pesquisa, entretanto, utilizaremos o termo 'reentrada' no sistema de justiça, 
para que evitemos compreensões equivocadas acerca dos conceitos.

Informações Metodológicas



Verificação de reentradas:

•Para atender a um objetivos do estudo, foi necessária a verificação da reentrada dos

usuários do programa CEAPA em algum delito posterior ao ingresso dos mesmos no

programa.

•Foram extraídos dados no Armazém do REDS (Registro de Eventos da Defesa Social),

relacionadas aos boletins de ocorrência policial; disponibilizadas pelo CINDS - Centro

Integrado de Informações de Defesa Social.

•Foram selecionados todos os ENVOLVIDOS arrolados como SUSPEITOS ou POSSÍVEIS

AUTORES no REDS entre 2007 e 2010.

•Foi realizada a verificação da base de dados coletada (Nome do envolvido, CPF e Nome da

mãe) com os Dados armazém do REDS , verificando se a data da ocorrência era posterior ao

ingresso no programa CEAPA. Depois de confirmado Nome do envolvido, nome da mãe e/ou

CPF, e verificado que a data da ocorrência policial era posterior ao ingresso do usuário no

programa CEAPA, este caso era considerado como reentrada.

Informações Metodológicas



Caracterização da base 
de dados 



A base de dados reflete o perfil do público CEAPA

* A base de dados analisada reflete o perfil do público CEAPA. Desta maneira, os indícios e conclusões 

tiradas dos estudos darão um panorama sobre a situação dos usuários quanto a reentrada e aos tipos de 

atendimento analisados (Prestação de Serviços Comunitários e Projetos Temáticos) nos tipos de delito de 

Drogas, Violência Intrafamiliar, doméstica e de Gênero, Meio Ambiente e Trânsito.

Perfil do Público CEAPA
Inf. Metodologia 

CEAPA/MG

Amostra 

CP2

Homens 86,0% 82,0%

Jovens (18 a 30 anos) 57,0% 51,9%

Escolaridade baixa (Ens. Fundamental Incompleto) 48,0% 42,3%

Desempregados 23,0% 15,9%

Solteiros 49,0% 48,3%

Têm filhos 62,0% 63,5%

Tem de 1 a 2 filhos 41,0% 36,8%

Negros e pardos 59,0% 61,7%

Caracterização



Atendimento no programa 
CEAPA nos Centros de 

Prevenção a criminalidade 



CEAPA onde foi atendido e Ano de Atendimento

Belo Horizonte
1002
45%

Santa Luzia
347
15%

Betim
341
15%

Contagem
303

14%

Ribeirao das 
Neves

256
11%

Para fazer a análise foram coletadas

informações de 2249 usuários do programa

CEAPA/MG, sendo 1247 de municípios da

região metropolitana e 1002 da capital.

2006 2007 2008 2009 2010 Nao 
Frenquentou 

o CEAPA

Nao 
Informado

2,3%

28,9%

42,6%

20,1%

5,9%

,0% ,2%

O período definido para a análise foi dos

usuários que ingressaram no programa

CEAPA/MG entre 2007 e 2009 (91,6% ,

porém, obtivemos alguns dados de

2006 e de 2010.

91,6%

Base

2249

Atendimento do CEAPA



Artigo pelo qual foi encaminhado ao programa CEAPA

N %

28 - 11343/06 - Porte de Drogas 421 18,7%

29 - 9605/98 - Matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar "animais 

silvestres, nativos ou em rota migratória "
325 14,5%

309 - CTB/97 - Dirigir veículo s/ CNH gerando perigo de dano 276 12,3%

50 - 3688/41 - Jogo de Azar 151 6,7%

331 - CPB - Desacatar funcionário público 124 5,5%

147 - CPB - Ameaçar alguém 81 3,6%

129 - CPB - Lesão Corporal Leve 74 3,3%

306 - CTB/97 - Dirigir alcoolizado 70 3,1%

16 - 6368/76 - Tráfico de drogas 57 2,5%

21 - 6734/79 - Praticar vias de fato contra alguem 55 2,4%

310 - CTB - Entregar a direção do veículo a Inabilitado 46 2,0%

303 - CTB/97 - Lesão corporal culposa na direção de veículo 35 1,6%

136 - CPB - Maus tratos 27 1,2%

11340/06 - violência doméstica e familiar contra a mulher 23 1,0%

311 - CTB - Trafegar velocidade incompatível c/segurança 22 1,0%

O
b

s.:Para
m

ais
resp

o
stas

vid
e

relató
rio

estatístico
.

Base

2249

Atendimento do CEAPA



Medida/Pena aplicada e Cumprimento

55,8%

19,6%

12,4%

11,9%

,3%

Prestação de 
Serviço Comunitário

Participação em 
Grupo de Projeto 

Temático

Pagamento de 
Cestas Básicas

Pena Pecuniária 
(Multa)

Não informado

A medida aplicada mais frequente entre os usuários do

programa CEAPA é a Prestação de Serviço Comunitário.

Os Projetos Temáticos, aparecem como segunda medida

mais aplicada.

Cumpriu
1604
71%

Não 
Cumpriu

640
29%

71% dos usuários analisados cumpriram a pena

estabelecida pela justiça sob acompanhamento

do programa CEAPA/MG. Dentre os 29% que

aparecem como não cumpriu, parte ainda está

em cumprimento de pena. Base

2249

Atendimento do CEAPA



Reentrada após ingressar 
no programa CEAPA



Houve reentrada, cometeu algum delito?

Não
1820
81%

Sim
429
19%

Verificou-se a reentrada de 19%

dos usuários do programa

CEAPA/MG entre 2006 e 2010.

A capital mostra

índice de reentrada

superior as outras

cidades da RMBH

Base

2249

Reentrada

Belo 

Horizonte
Betim Contagem

Ribeirao das 

Neves
Santa Luzia Total

Sim 22,1% 9,7% 19,5% 18,4% 19,9% 19,1%

Não 77,9% 90,3% 80,5% 81,6% 80,1% 80,9%

Total 44,6% 15,2% 13,5% 11,4% 15,4% 100,0%

Amostra 1002 341 303 256 347 2249

Belo 

Horizonte
RMBH

Sim 22,1% 16,7%

Não 77,9% 83,3%

Total 44,6% 55,4%

Amostra 1002 1247



Houve reentrada, cometeu algum delito? – por sexo e idade

Masculino Feminino Total

Sim 20,9% 10,9% 19,1%

Não 79,1% 89,1% 80,9%

Total 82,0% 18,0% 100,0%

Usuários do sexo masculino tem o dobro

do índice de reentrada das usuárias do

programa CEAPA/MG. Usuários mais

jovens tendem a cometer novos delitos.

Base

2249

18 a 20 anos
de 21 a 24 

anos

de 25 a 34 

anos

de 35 a 44 

anos

de 45 a 54 

anos

de 55 a 64 

anos

Acima de 

65 anos
Total

Sim 21,4% 28,4% 20,4% 18,9% 11,7% 9,5% 11,3% 19,1%

Não 78,6% 71,6% 79,6% 81,1% 88,3% 90,5% 88,7% 80,9%

Total 1,2% 17,1% 33,6% 20,0% 14,5% 7,5% 3,2% 100,0%

Reentrada



Houve reentrada, 
cometeu algum delito? – por escolaridade e estado civil

Analfabeto/Pri

mario 

incompleto

Primário 

completo/

Ginasial 

incompleto

Ginasial 

completo/

Colegial 

incompleto

Colegial 

completo

Superior 

incompleto

Superior 

completo

Não 

informado
Total

Sim 19,3% 20,0% 21,7% 18,6% 12,5% 7,1% 14,0% 19,1%

Não 80,7% 80,0% 78,3% 81,4% 87,5% 92,9% 86,0% 80,9%

Total 5,3% 37,0% 25,2% 20,1% 4,6% 3,1% 4,8% 100,0%

Usuários com baixa

escolaridade apresentam

índice de reentrada maior,

assim como usuários

solteiros, divorciados ou em

união estável.

Base

2249

Solteiro(a) Casado(a) Viúvo(a)
Divorciado(a)/

Separado(a)

União 

Estável
Total

Sim 23,5% 11,9% 6,9% 21,6% 20,7% 19,1%

Não 76,5% 88,1% 93,1% 78,4% 79,3% 80,9%

Total 48,3% 28,7% 1,3% 4,9% 12,0% 100,0%

Reentrada



Houve reentrada, cometeu algum delito? 
por tipo de delito e cumprimento da medida/pena

Usuários do tipo de delito drogas

apresentam maior índice de

reentrada, possivelmente por

envolver o vício, propiciando a

novos delito.

O cumprimento da pena faz

com que a taxa de reentrada

diminua em quase 10%.

Base

2249

Cumpriu

Não 

Cumpriu/Em 

cumprimento

Não 

informado
Total

Sim 16,5% 25,8% 0,0% 19,1%

Não 83,5% 74,2% 100,0% 80,9%

Total 71,3% 28,5% 0,2% 100,0%

Cumpriu a pena?

Reentrada

Drogas

Violência 

Intrafamiliar, 

doméstica e 

de Gênero

Meio 

Ambiente
Trânsito Total

Sim 31,2% 19,8% 7,8% 15,6% 19,1%

Não 68,8% 80,2% 92,2% 84,4% 80,9%

Total 21,3% 27,4% 15,9% 22,5% 100,0%



Houve reentrada, cometeu algum delito? – por medida/pena aplicada

Comparando apenas quem

cumpriu/medida a pena e

quem não cumpriu a

pena/medida, os índices de

reentrada em PSC e

Projeto Temático cai de

26,7% para 19,9% e de

25,4% para 11,5%

respectivamente .

Não cumpriu/Em cumprimento

Cumpriu

Prestação de 

Serviço 

Comunitário

Pena 

Pecuniária 

(Multa)

Pagamento 

de Cestas 

Básicas

Participação 

em Grupo de 

Projeto 

Temático

Não 

informado
Total

Sim 26,7% 11,1% 16,7% 25,4% 100,0% 25,8%

Não 73,3% 88,9% 83,3% 74,6% 0,0% 74,2%

Total 65,5% 1,4% 4,7% 28,3% 0,2% 100,0%

Base

1604

Base

640

Prestação 

de Serviço 

Comunitário

Pena 

Pecuniária 

(Multa)

Pagamento 

de Cestas 

Básicas

Participação 

em Grupo 

de Projeto 

Temático

Não 

informado
Total

Sim 19,9% 12,4% 14,5% 11,5% 0,0% 16,5%

Não 80,1% 87,6% 85,5% 88,5% 100,0% 83,5%

Total 52,1% 16,1% 15,5% 16,2% 0,1% 100,0%

Medida Aplicada

Reentrada



Houve reentrada, cometeu algum delito? – por Tipo de delito 
(Considerando apenas quem cumpriu a pena/medida)

Drogas Violência Intrafamiliar, doméstica e de Gênero

Meio Ambiente Trânsito

Considerando também, apenas quem cumpriu a pena em cada tipo de delito, os índices de reentrada em Projetos

Temáticos são mais satisfatórios em relação à Prestação de Serviços Comunitários em Drogas, Meio Ambiente e Trânsito.

Reentrada

Prestação 

de Serviço 

Comunitário

Participação 

em Grupo 

de Projeto 

Temático

Total

Sim 35,8% 22,6% 31,1%

Não 64,2% 77,4% 68,9%

Total 69,6% 21,5% 100,0%

Amostra 183 56 263

Prestação 

de Serviço 

Comunitário

Participação 

em Grupo 

de Projeto 

Temático

Total

Sim 15,6% 21,6% 16,0%

Não 84,4% 78,4% 84,0%

Total 65,7% 9,3% 100,0%

Amostra 196 28 299

Prestação 

de Serviço 

Comunitário

Participação 

em Grupo 

de Projeto 

Temático

Total

Sim 10,3% 2,6% 6,5%

Não 89,7% 97,4% 93,5%

Total 43,9% 37,7% 100,0%

Amostra 111 95 253

Prestação 

de Serviço 

Comunitário

Participação 

em Grupo 

de Projeto 

Temático

Total

Sim 14,6% 9,5% 12,9%

Não 85,4% 90,5% 87,1%

Total 48,0% 12,6% 100,0%

Amostra 99 26 206



Prazo entre o ingresso no programa e o delito

Até 3 
meses

3 a 6 
meses

6 a 9 
meses

9 meses 
a 1 ano

1 ano a 
1,5 ano

1,5 a 2 
anos

2 a 2,5 
anos

2,5 a 3 
anos

+ de 3 
anos

12,1%

10,7%

12,6% 12,8%

18,6%

13,8%

10,3%

4,2%
4,9%

48,2%
Quase 50% dos usuários

que reentraram em

registros policiais,

cometeram o novo delito

em até 1 ano de

ingressar no programa

CEAPA/MG.

Base

429

Reentrada



Prazo entre o ingresso no programa e o delito – por CEAPA

Belo 

Horizonte
Betim Contagem

Ribeirao das 

Neves
Santa Luzia Total

Até 6 meses 29,0% 12,1% 15,3% 12,8% 21,7% 22,8%

de 6 meses a 1 ano 24,4% 27,3% 30,5% 27,7% 21,7% 25,4%

de 1 a 2 anos 32,1% 24,2% 30,5% 34,0% 37,7% 32,4%

de 2 a 3 anos 12,2% 21,2% 16,9% 19,1% 13,0% 14,5%

Acima de 3 anos 2,3% 15,2% 6,8% 6,4% 5,8% 4,9%

Total 51,5% 7,7% 13,8% 11,0% 16,1% 100,0%

Belo Horizonte RMBH

Média 1 ano, 1 mês e 16 dias 1 ano e 5 meses

Mediana 1 ano 1 ano e 2 meses

Além de ter uma taxa de reentrada maior, BH

apresenta também maior rapidez na ocorrência

de um novo delito, com média quase 4 meses

menor que a médias dos Centros da RMBH

(menos BH).

Reentrada



Delito cometido após ingressar no programa CEAPA – Drogas
(Reentrada 31,2%) 

USO OU CONSUMO DE DROGAS 26,8%

TRAFICO ILICITO DE DROGAS 17,4%

AMEACA 12,8%

VIAS DE FATO / AGRESSAO 6,0%

ROUBO 4,7%

FURTO 3,4%

LESAO CORPORAL 2,7%

DANO 2,7%

OUTRAS INFRACOES CONTRA O PATRIMONIO 2,0%

OUTRAS INFRACOES CONTRA A PESSOA 2,0%

OUTRA INFRACAO REF. SUSTANCIAS ENTORPECENTES 2,0%

MANDADO DE PRISAO 2,0%

TRAFICO ILICITO MATERIAS PRIMAS USO PREPARO DROGAS 0,7%

OFERECIMENTO EVENTUAL AO CONSUMO DE DROGAS 0,7%

Os principais motivos de reentradas referente a ao tipo de delito drogas são delitos da mesma

natureza. Quase 44% das reentradas são por motivos relacionados a temática de drogas.

O
b

s.:Para
m

ais
resp

o
stas

vid
e

relató
rio

estatístico
.

Reentrada



Delito cometido após ingressar no programa CEAPA – Violência 
Intrafamiliar, doméstica e de Gênero - Reentrada (19,8%)

AMEACA 22,1%

VIAS DE FATO / AGRESSAO 17,2%

JOGO DE AZAR 13,1%

LESAO CORPORAL 6,6%

USO OU CONSUMO DE DROGAS 4,9%

FURTO 4,1%

OUTRAS INFRACOES CONTRA O PATRIMONIO 3,3%

OUTRAS INFRACOES CONTRA A PESSOA 3,3%

DANO 3,3%

JOGO DO BICHO 2,5%

DESOBEDIENCIA 2,5%

ROUBO 1,6%

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 1,6%

Nos delitos de Violência Intrafamiliar, doméstica e de Gênero, as reentradas se caracterizam

principalmente por ameaça/vias de fato agressão (39,3%) e jogos de azar (13,2%).

O
b

s.:Para
m

ais
resp

o
stas

vid
e

relató
rio

estatístico
.

Reentrada



Delito cometido após ingressar no programa CEAPA – Meio Ambiente
(Reentrada 7,8%)

TER AVE SILVESTRE EM CATIVEIRO S/AUTORZC 21,4%

OUTRAS INFRACOES RELATIVAS A FAUNA E PESCA 17,9%

VIAS DE FATO / AGRESSAO 10,7%

AMEACA 10,7%

LESAO CORPORAL 7,1%

PROVOCAR QUEIMADA SEM AUTORIZACAO 3,6%

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMIT 3,6%

PESCAR EM LOCAL PROIBIDO/INTERDITADO 3,6%

MANDADO BUSCA/APREENSAO OBJETOS/PESSOAS 3,6%

FURTO 3,6%

DIRIGE VEIC. S/PERMISSAO/CNH/CASSADA PERIGO/DANO 3,6%

DESACATO 3,6%

CORRUPCAO ATIVA 3,6%

ATO OBSCENO 3,6%

Nos delitos de Meio Ambiente, as reentradas se caracterizam principalmente por ter ave silvestre/outras

infrações relat. fauna e pesca.

Reentrada



Delito cometido após ingressar no programa CEAPA – Trânsito
(Reentrada: 15,6%)

LESAO CORPORAL 16,5%

AMEACA 16,5%

OUTRAS OCORRENCIA DE TRANSITO 11,4%

DIRIGE VEIC. S/PERMISSAO/CNH/CASSADA PERIGO/DANO 8,9%

VIAS DE FATO / AGRESSAO 7,6%

ROUBO 5,1%

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 3,8%

ESTUPRO 2,5%

AUTUACAO DA INFRACAO DE TRANSITO 2,5%

ATRITO VERBAL 2,5%

VEICULO ABANDONADO 1,3%

ENTREGA DE DIRECAO A PESSOA NAO HABILITADA 1,3%

DIRECAO PERIGOSA 1,3%

ADULTERA SINAL/IDENTIFICADOR/VEICULO/AUTOMOTOR 1,3%

ABANDONO DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRANSITO 1,3%

As reentradas verificadas pelo tipo de delito de trânsito, são bem diversificadas. Destacam-se lesão

corporal e ameaça (33%). Infrações referentes a trânsito somam (29%)

O
b

s.:Para
m

ais
resp

o
stas

vid
e

relató
rio

estatístico
.

Reentrada



Programa CEAPA

Pesquisa Qualitativa

- Observações participante
- Grupos de discussão (GDs)
- Entrevistas em profundidade (EPs)

Grupos realizados entre 25/out e 11/nov de 2010

Entrevistas realizadas entre 22 a 26/nov de 2010 e Jan/2011 

Observações realizadas entre 02/out e 22/dez de 2010



•Objetivos

- Analisar qualitativamente o trabalho desenvolvido
pelo Programa CEAPA/MG a partir de três frentes de
atuação:

- Avaliação dos efeitos dos Projetos Temáticos para os
usuários da CEAPA utilizando de Grupos Focais e
entrevistas em profundidade.

- Avaliação da percepção do beneficiário acerca do
Programa e do cumprimento da pena/medida
alternativa.

Informações Metodológicas



Observação Participante



Observação Participante

Foram feitas ao todo 8 observações, uma em cada entidade parceira com exceção

do Instituto ALBAM onde foram realizadas duas visitas uma ao grupo de homens e

outra ao de mulheres.

Como não estão havendo grupos do projeto temático de Meio Ambiente,

entrevistamos os coordenadores de grupos realizados em 2009 a fim de

recuperarmos informações sobre a experiência.

Embora todas as instituições realizem os grupos em parceria com a CEAPA, elas

têm autonomia para desenvolver o trabalho de acordo com a abordagem com que

tratam a questão.

Isso faz com que o trabalho seja diferente de uma para outra. Algumas têm um viés

terapêutico mais baseado na psicologia, outras são instituições religiosas

(grupos de Drogas). Alguns grupos as atividades se desenvolve em espécies de

aulas, já outros estão pautados na discussão de temas pelos participantes



Observação Participante

Observamos que em todos os grupos, independente da metodologia adotada, há

uma interação interessante entre os participantes. A maior parte deles participa

das atividades propostas e discutem os temas levantados.

Percebemos também que em todos as instituições , os moderadores têm uma

postura adequada conseguindo ao mesmo tempo se colocar próximos dos usuário,

mas mantendo uma hierarquia que os permite ter o controle do grupo.

Em geral, nos grupos em que já houveram mais encontros, os participantes se

sentem mais à vontade para expor suas experiências e opiniões.

Embora algumas instituições sejam religiosas esse tema não é abordado nos

encontros. Em nenhum dos grupos observados, percebemos uma postura

doutrinária por parte dos coordenadores. O trabalho parece ser mais voltado para a

reflexão e a informação. Em geral, são em grupos de Drogas.



Grupos de Discussão 
e Entrevistas em 

Profundidade



Informações Metodológicas

Os 8 grupos de discussão foram divididos da seguinte forma:

1. Misto, Meio Ambiente, PSC 5. Masculino, Drogas, PSC

2. Misto, Meio Ambiente, PT 6. Masculino, Drogas, PT

3. Misto, Trânsito, PSC 7. Masculino, Gênero, PSC

4. Misto, Trânsito, PT 8. Masculino, Gênero, PT

Assim como as 13 EPs:

1. Feminino, Meio Ambiente, PSC 5. Masculino, Drogas, PSC

2. Masculino, Meio Ambiente, PT 6. Masculino, Drogas, PT

3. Feminino, Trânsito, PSC 7. Masculino, Gênero, PSC (4)

4. Feminino, Trânsito, PT 8. Masculino, Gênero, PT

9. Feminino, Gênero, PSC (1) e PT(1)

Os Grupos e as EPs foram realizadas com usuários do Centro de Belo Horizonte



Informações Metodológicas

O roteiro que orientou o debate nos grupos e entrevistas era

composto por perguntas divididas em quatro blocos:

1. Introdução ao assunto;

2. Cumprimento de PSC ou Projeto Temático;

3. Percepção efetiva de melhora;

4. Sugestões ou comentários.

A divisão foi feita para facilitar a organização das informações

possibilitando uma melhor análise. Além disso, esse modo de

organizar o roteiro foi pensado para permitir um maior

desenvolvimento da discussão.

Roteiro



Introdução ao assunto



Introdução ao assunto - Motivos

Por que cumpriram medida alternativa? 
Nos dois grupos de meio ambiente e nas EPs a maioria dos participantes haviam

cumprido PSC ou participado de projeto por terem cortado ou podado árvores de

logradouros públicos ou criarem animais silvestres sem autorização

(principalmente pássaros).

“Foi por causa de um pássaro também, até então eu tinha ganhado um filhotinho e o meu 

irmão que cria pássaro também denunciaram o meu irmão e levaram eu também”.   

Masculino, 51 anos, vigilante, PSC – MEIO AMBIENTE

.

Já nos grupos e EPs de trânsito os motivos mais recorrentes estavam relacionados

a pessoas sem habilitação que se envolveram em acidentes na direção de

veículos e a motoristas alcoolizados. Houve também casos de pessoas autuadas

por entregar veículos a inabilitados e de direção perigosa.

“Eu tava dirigindo sem carteira (...) Na hora que eu tava indo, o cara avançou o sinal e 

bateu em mim. Mas como eu não tinha carteira, tive que responder processo.” 

Feminino, 34 anos, Dona de casa, PT - TRÂNSITO



Por que cumpriram medida alternativa? 

Os grupos e Eps de droga são os mais homogêneos quanto aos motivos de

autuação: a grande maioria é enquadrada no artigo 28, de posse ou porte de

drogas.

“Bom, eu fui preso com 5 gramas de cocaína, que era dos outros. Tava com um 

amigo meu, ele estava com o „negócio‟ guardado no bolso. Para ele não assinar o 

„12‟ eu acabei assumindo junto com ele  para poder ficar como usuário.”

Masculino, 27 anos, impressor, PT – GD - DROGAS 

.Introdução ao assunto - Motivos

Os grupos e EPs de gênero por sua vez abarcaram casos de natureza

diferentes. Os mais comuns foram lesão corporal (brigas de família, de casal,

vizinhos, em bar, etc) e ato obsceno.

“Foi esta Lei Maria da Penha que me pegou também. Eu tive uma ex-namorada e aí eu 

fui acabar o relacionamento(...)  Ela tem um filho pequeno com outro cara e falou que eu 

estava ameaçando o menino. Ela rasgou a roupa dela no meio da rua lá e chamou a 

policia lá e deu no que deu, reunião punitiva.”  Masculino, 25 anos, pizzaiolo, PT – GD 



Introdução ao assunto - Denúncia?.

Foi denunciado?

Nos grupos de meio ambiente e de gênero, foi mais comum participantes que

haviam sido denunciados. Nos de meio ambiente as denúncias partiam

principalmente de vizinhos, que em geral o fazem devido algum conflito anterior.

Nas entrevistas individuais os participantes disseram não saber de onde

partiu a denúncia. Já nos casos de gênero que têm a ver com violência, as

denúncias são prestadas pelas alegadas vítimas.

Nos grupos de drogas e de trânsito a maioria das autuações acontecem em blitz

ou batida policial. No caso do trânsito, há também os que se envolvem em

acidentes e acabam autuados.



Introdução ao assunto - Judiciário

Como foi a audiência judicial?

Como foram tratados pelos representantes do judiciário?

Nos grupos e nas entrevistas os participantes disseram que foram bem tratados

pelos representantes do judiciário e que houve muito respeito e educação da

parte desses.

Muitos relataram que estavam muito nervosos durante a audiência. Eles se

dizem assustados com a situação por não saberem muito bem o que lhes

aconteceria. Por esse motivo é comum que eles não entendam exatamente qual

será a medida que deverão cumprir até irem ao Ceapa ou à instituição parceira

responsável pela aplicação da “pena”.



Introdução ao assunto - Medida Justa?

Vocês acharam a medida justa? Por quê? 

Essa questão foi um tanto controversa entre os participantes. Muitos disseram achar justa

a medida, pois trata-se opção mais viável do que pena de restrição de liberdade.

Nos grupos de meio ambiente as pessoas se mostraram mais inconformadas com

“punição”, uma vez que, em geral, a maioria não concorda com a lei.

Nos demais grupos a maior parte dos participantes se mostraram cientes de que

cometeram um erro e por isso aceitavam melhor a medida. No grupo de gênero um dos

usuários levantou a importância de a vítima também participar de grupos de projetos

temáticos para diminuir os conflitos domésticos.

Nas entrevistas individuais que cumpriram Prestação de Serviço Comunitário, em

unanimidade, consideraram INJUSTA a medida aplicada pelo juiz.

Já os entrevistados que participaram de Projetos Temáticos, também foram unânimes ao

afirmarem considerar JUSTA a medida e houve, inclusive, relato de entrevistado que

gostou de participar dos grupos e afirma tem aprendido muita coisa.



Introdução ao assunto - Atendimento na CEAPA

Atendimento na CEAPA 

O atendimento na CEAPA foi bastante elogiado em todos os grupos. Disseram

que os funcionários são muito educados, que forma bem tratados e bem

esclarecidos.

Alguns relatam que foi CEAPA que ficaram mais tranquilos e finalmente

entenderam com mais clareza qual seria a medida que teriam de cumprir, uma

vez que na audiência no judiciário estavam muito nervosos.

A maior parte dos entrevistados se mostraram satisfeitos com a atenção

dispensada pelos atendentes e pela disposição destes em buscar viabilizar o

cumprimento da melhor maneira possível.

“Foi bom, eu nunca tinha ido aí. O atendimento foi bom, não tinha fila, nem nada, foi 

rápido.” Masculino, 24 anos, Corretor de Imóveis, Drogas – PSC – EP

“No CEAPA foi tudo tranqüilo, foi uma entrevista normal. Super educados, não me trataram 

como se eu fosse um marginal, um delinquente, de forma nenhuma.

Masculino, 37 anos, pintor , PT – Gênero  



Medida Aplicada



Medida Aplicada – PSC  e Projeto Temático

Nos grupos e entrevistas de meio ambiente percebemos que os participantes de

projeto temático se mostraram de modo geral mais satisfeitos com a

experiência, do que os usuários que cumpriram PSC. O grupo de Projeto Temático

mostrou ter gostado de participar e de frequentar os encontros. Já no de PSC os

entrevistados ficaram mais divididos.

Como foi a experiência?

“Foi legal, eu gostei, eu aprendi muita coisa. Eles ensinavam pra gente, explicavam direito 

porque não pode criar. Achei super legal. Foi tão bom que eu não perdi nenhum.” 

Masculino – PT – EP - MEIO AMBIENTE

Nos grupos de Trânsito os participantes se mostraram mais conformados com as

medidas aplicadas e por esse motivo não reclamavam tanto quanto os de meio

ambiente da obrigação da PSC e comparecimento em projeto.

No grupo de projeto temático alguns participantes apontaram alguns pontos que

eles acreditam que podem ser melhorados.

“Boa, mesmo quando não é um trabalho mais fácil, é melhor que ser preso. E com certeza te 

faz pensar bastante” Masculino,47 anos, técnico em informática – PSC – GD - Transito



Medida Aplicada – PSC  e Projeto Temático

Nos grupos de Drogas também foi consenso que a experiência é positiva, apesar

de os participantes assumirem que cumprir PSC e/ou Projeto por si só não os

fizeram parar de usar. Muitos relatam que o principal aprendizado foi o de evitar

ser autuado novamente mesmo que repitam o ato.

Como foi a experiência?

“Abriu a cabeça da gente para certas coisas que a gente não notava, certos detalhes, do que 

ela (droga) pode causar, de doenças, coisas que ela pode fazer com o corpo da gente que a 

gente vai arrepender mais para frente.” 

Masculino, 26 anos, promotor comercial - DROGAS

Uma peculiaridade surgida nos grupos de gênero, principalmente nos de Projeto

Temático que envolviam questões de violência familiar, foi o fato de alguns

participantes dizerem que gostariam que as ‘vítimas’ também participassem por

acharem que isso poderia ajudar a melhorar a relação.

“Tem o ganho pessoal na forma de se relacionar. Porque o que eu ganhei lá se a vítima 

ganhasse também, eu acredito que nós estaríamos num patamar de relacionamento 

diferenciado.” Masculino, 37 anos, motoboy, PT - GÊNERO



Medida Aplicada - Cumprimento

Foi unânime em todos os grupos e entrevistas a afirmação dos

usuários de terem sido bem tratados no local em que foram

prestar serviço. Eles disseram que em nenhum momento se

sentiram desrespeitados e a relação foi bem tranquila.

Alguns entrevistados relataram que se havia algum

preconceito, muitas vezes era por falta de esclarecimento.

Havia diretores de escola que não queriam pessoas

cumprindo PSC na instituição por não terem clareza a

respeito de quem são essas pessoas e o tipo de delito que

cometeram.

Os participantes ressaltaram a importância de a CEAPA

informar bem essas entidades parceiras a fim de diminuir

esses mal entendidos.

Cumprimento da PSC

PSC



Quanto ao acompanhamento da PSC, os participantes

responderam em dois sentidos: o acompanhamento que

receberam na instituição em que prestaram sentido e o

acompanhamento por parte da CEAPA.

A maioria achou adequado, embora eles digam que as

entidades poderiam ser melhor preparadas para receber os

usuários. Muitas vezes elas não sabem o motivo de a pessoa

estar cumprindo medida. Entretanto, como grande parte dos

trabalhos eram muito simples a maioria disse não ter

dificuldade.

Quanto ao CEAPA, eles acham interessante ter de comparecer e

prestar contas do processo de cumprimento. Houve também a

sugestão de a CEAPA estar mais próxima das instituições.

Acompanhamento

PSCMedida Aplicada - Cumprimento



A maior parte dos participantes de projetos temáticos disseram considerar

relevante os assuntos abordados nos grupos. Segundo eles as

questões discutidas estimulam a reflexão e muitas vezes são passadas

informações antes desconhecidas pelos participantes.

Medida Aplicada - Cumprimento

Cumprimento da participação em Projeto Temático

No grupo de meio ambiente, foi comum os participantes relatarem que ver

nos projetos como se dá tráfico de animais os sensibilizou.

Os participantes do grupo de trânsito encararam a participação no PT como uma

espécie de reciclagem, uma revisão nas regras que eles a já conheciam

(principalmente os que já eram habilitados).

Para os inabilitados, o projeto foi citado como um estímulo ao processo de

habilitação. Entre as críticas, a.



No grupo de Drogas os participantes disseram que as discussões eram

relevantes e que consideram importantes as informações que receberam,

principalmente as relacionada aos efeitos e danos que a droga pode causar

em seus organismos. Esse foi inclusive o assunto que eles consideram que

deveria ser mais explorado nos encontros.

“Acho que mudou a nossa visão sobre o uso de drogas. A gente tinha uma visão, e 

com as palestras, o tema que rolou, a dinâmica que aconteceu, a gente tem agora outra 

visão. A gente continua utilizando a droga, mas com outra visão.”

Masculino,  25 anos, vendedor – Drogas – GD 

Medida Aplicada - Cumprimento

No grupo de gênero os participante também consideraram os temas das

reuniões importantes, tanto que acham importante a participação de

familiares envolvidos na questão que os levaram a cumprir a medida.

“O Instituto Albam, eu me lembro, que também tem a seção das mulheres. Da mesma forma 

que tem o homem que faz coisa errada, tem mulher que faz coisa errada também. É o que eu 

falei a minha esposa tinha que estar aqui também. ..” 

Masculino, 42 anos, técnico em contabilidade – PT – GD - GÊNERO



Em todos os grupos e EPs os participantes elogiaram o trabalho dos

coordenadores dos encontros nos projetos. Todos consideraram as posturas

adequadas e a relação que construíam com os grupos. Eles contam que os

moderadores estabeleciam proximidade sem deixar de manter a hierarquia. Ainda

segundo os participantes, eles se sentiam a vontade para expressar suas opiniões

e havia estímulo para que isso acontecesse .

Atuação dos coordenadores

Medida Aplicada

Convivência com demais participantes

Em todos os grupos os entrevistados disseram que os participantes de suas

turmas de projeto temático tiveram um bom relacionamento. Alguns

relataram que fizeram até amizades.



Percepção efetiva de 
melhora



Percepção efetiva de melhora

Nos grupos de Meio Ambiente os participantes costumam

mostrar uma mudança de atitude mais significativa até mesmo

pelo perfil dos delitos. A maioria diz não continuar a criar animais

(pelo menos não os de fauna silvestre brasileira) nem a cortar

árvores.

Entre os usuário que foram autuados por criar animais, vimos um

maior incômodo em não poder voltar a fazê-lo. A maioria gosta da

criação, mas dizem que não vale a pena correr o risco de

novamente ter que enfrentar a justiça.

Os participantes de projeto desse tema, foram os que mais se

mostraram animados com as informações que receberam e

muitos utilizam essas em sua vida.

Meio Ambiente



Percepção efetiva de melhora

Os grupos de Meio Ambiente são também os que vimos mais descontentamento 

com relação a lei e a punição. Embora os usuário cumpram a determinação e 

digam não repetir o ato, eles continuam mesmo após o cumprimento 

discordando da medida.

“Eu me senti frustrado. Porque meus pássaros eram bem criados, bem alimentados, eles 

comiam frutas. Além dos pássaros, eu também comia fruta todo dia. Eu fico pensando: tiraram 

minha liberdade de criar os pássaros e tiraram minha saúde,meu bem estar. Nesse ponto, eu 

fui prejudicado.” Masculino, 76 anos, aposentado, PT – MEIO AMBIENTE

Já nos grupos de Trânsito, a maioria dos entrevistados diz ter se tornado mais

conscientes após cumprirem a determinação e que tentam agir com mais cautela

e atenção e a serem mais calmos. Nos grupos de Projeto foi comum os

participantes se referirem a experiência como uma reciclagem.

“A consciência sempre muda e aí todos os posicionamentos você muda, aí você toma 

consciência de determinadas coisas, tipo o trânsito, e os seus relacionamentos mudam, 

porque a sua postura muda, então influencia sim.”

Feminino, 53 anos, corretora de imóveis, PT – GD - TRÂNSITO



Percepção efetiva de melhora

Nos grupos de Drogas, os participantes admitiram mais abertamente não terem

deixado de cometer o ato que os levaram a cumprir medida alternativa, ou seja,

continuaram usuários. Contudo pode-se notar em muitos casos algum grau de

percepção efetiva de melhora: diminuição no consumo, restrição de drogas mais

pesadas, melhora no relacionamento com a família, etc.

“Eu parei de cheirar cocaína, eu fumo maconha. A minha noiva não aceitava nunca 

aceitou que eu usasse droga, mas a cocaína era mais, ela ficava mais no meu pé, então pro 

meu relacionamento melhorou muito.” Masculino, 32 anos, próteses ortodônticas - PSC 

Nos grupos de Gênero também houve relatos de melhora. Os envolvidos em

questões de violência disseram procurar ficar mais calmos e contornar

situações. Muitos disseram que o convívio familiar melhorou devido à mudança

de postura influenciada pelos grupos.

“Melhorou demais. Primeira coisa: saí da rua. Eu bebia demais no boteco e só bebo em 

casa agora. Eu bebia naquele bar e esquecia do mundo. Ali já não compro a cerveja 

mais, não fico mais na rua.” Masculino, 31 anos, padeiro, PSC



Percepção efetiva de melhora

Nos grupos de meio ambiente todos os participantes

disseram não ter repetido o ato que fez com que fossem

autuados.

Já no de trânsito, todos disseram não ter sido autuados

novamente, apesar de alguns reconhecerem, por exemplo,

que voltaram a dirigir sem carteira.

“Eu tenho vontade, se for um canarinho belga eu tenho vontade...”

Masculino, 73 anos, aposentado, PT – Meio Ambiente 

“Mais ou menos de vez em quando ando sem carteira...”

Masculino, 24 anos, representante de vendas, PSC - Trânsito

Repetiu a infração?



Já nos grupos de droga a maioria disse ter voltado a usar após o cumprimento

da medidas, mas o número dos que voltaram a ser autuados é menor.

Nos grupos de gênero, também tivemos alguns entrevistados que voltaram a

cometer atos de violência e que foram denunciados novamente.

“Eu vou mentir para você não, eu repeti. Foi vacilo bobo, não deu outra. Nós acabamos de dar um no meio 

da rua quando assustou  eles viram pelo retrovisor da moto e deram pau....” 

Masculino, 26 anos, promotor comercial, PSC – Drogas

“Eu fui. Com maconha.  Foi no Rio de Janeiro. Policial carioca sempre dá um jeito. Eles abriram o jogo, 

falaram „o que vocês podem fazer pela gente?‟, molhei a mão dele.” 

Masculino, 32 anos, próteses ortodônticas, PT – Drogas

“Já tive até outras situações piores e estive até pra perder a linha e eu disse: opa, eu tenho cinco anos pra 

estar prestando serviço ou fazendo qualquer coisa. Tenho que manter minha integridade. E levou a uma 

reflexão maior. Não dá pra sair da linha, tem que segurar a onda.” Masculino, 41 anos, professor de 

matemática – Gênero

“Me envolvi com uma menina  e nós terminamos.  Ela falou falso do meu nome e eu peguei o carro da 

minha irmã e levei ela para uma quebrada e falei com ela, „você vai terminar com isto agora, seu notebook 

está ai e apaga esta p... aí agora‟. E ela não quis apagar e eu agi calado. Eu continho estourado a 

mesma coisa. Algumas coisas mudo, mas algumas coisas eu já entro em explosão. Essa atitude falsa foi a 

gota de água para eu poder pegar esta menina.” Masculino, PT - Gênero

Repetiu a infração?

Percepção efetiva de melhora



Sugestões



Sugestões

Todos os participantes dos grupos acham positiva a possibilidade de se cumprir

medida alternativa em casos mais leves.

Eles argumentam que é uma opção muito melhor que a prisão, uma vez que não

faria sentido misturar infratores leves com outros que cometeram atos de

maior potencial ofensivo.

Eles também vêm esse tipo de pena como vantajosa para o Estado por não

congestionar o sistema prisional.

“A prisão está lotada, chega lá um „boladinho‟ e lá  tá cheio de „boladão‟ que vai é 

matar você pra ver se deixa espaço pra eles. Você chega lá às vezes você fez coisa 

pequena e você sai de lá muito mais criminoso do que você entrou. Ali você está 

muito mais envolvido....” Masculino, 46 anos, garçom, PSC – Drogas

“Todo mundo sai ganhando. Você, a Justiça, o Estado, a sociedade. São os custos 

que o Estado vai sofrer, o que você vai refletir, menos pessoas na prisão. Todo 

mundo sai ganhando.” Masculino, 26 anos, professor de geografia, PSC – Gênero

Possibilidade de cumprir medida alternativa



Sugestões

Foi comum entre os participantes, a opinião de que a PSC e Projeto Temático

são mais eficazes no estímulo à reflexão do que a pena pecuniária.

Embora vários deles tenham dito que quando receberam a determinação judicial

eles queriam cumprir com pagamento de cestas básicas, a maioria disse que

depois de cumprirem consideram PSC e PT como opções mais eficientes.

“Pagamento e trabalho eu não acho certo. Quem vai pra lá, não trabalha, pega uma 

vassoura, fica o dia inteiro lá. Não trabalha nada. Devia existir era vários cursos. As 

pessoas passeiam, aprendem. No trabalho não aprende, não vai aprender com a natureza.”  

Feminino – PT - EP

“Para mim foi a melhor coisa que aconteceu porque eu não teria condições de pagar um 

psicólogo, estava desempregado, estava sem dinheiro para poder pagar um psicólogo para 

mim poder aprender a modificar a minha forma de agir. Cesta básica não iria resolver o meu 

problema e iria me dar até mais revolta e preso não ia resolver o problema e eu ia ficar muito 

mais revoltado ainda.” Masculino, PT – Gênero 

Possibilidade de cumprir medida alternativa



Sugestões

Sugestões para melhorar o processo de cumprimento 

da medida/pena

- Melhorar infraestrutura do local onde se prestará o trabalho

- Disponibilizar material de trabalho em boas condições

- Não aplicar multa (do IBAMA)

- Analisar cada caso em suas particularidades e punir apenas reincidentes. 

- Desenvolver mais grupos de Projeto Temático

- Convidar pessoas que já terminaram de cumprir para os passeios e palestras extra-classe

- Repensar a questão da multa para pessoas que criam 

pássaros mas não  são traficantes ou algo do tipo. Avaliar cada caso

- Ouvir mais as pessoas antes da condenação

- Trabalhar melhor a inserção do usuário que vai prestar a PSC para que não sofra preconceito

- Disponibilizar material de trabalho em boas condições

- Mesclar participação em projeto com prestação de serviço comunitário

- Tornar menos monotonos os encontros

- Revisar duração do curso

- Colocar nos grupos mais atividades externas (como blitz educativa)
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Sugestões

- Acompanhar o processo de cumprimento de perto

- Preparar melhor as instituíções para receber os usuários de PSC

- Focar nas discussões dos grupos temáticos na droga e seus efeitos

- Passar documentários nos grupos falando dos diferentes tipos de drogas

- Ter um trabalho diferenciado para usuários de crack, uma 

vez que eles não conseguem participar de grupos temáticos nem cumprir PSC

- Ter mais turmas de Projeto do que PSC

- Ser mais atuante e mais rápido no primeiro, atendimento

- Dar mais detalhes de como se dá o cumprimento da medida para o usuário se preparar melhor

- Usar melhor as habilidades do usuário na horad e definir a pena

- Convidar também a vítima para participar de reuniões de projeto temático

-Diminuir o número de pessoas por turma

- Buscar não estender muito prazo dos grupos pro causa de recessos e feriados
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Sugestões para melhorar o processo de cumprimento 

da medida/pena
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