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A privação da liberdade em decorrência da condenação pela prática de atos criminosos é 

uma penalidade temporária e transitória que, a partir de uma série de princípios e garantias 
legais, deveria assegurar a possibilidade de reparação do dano cometido, sem prejuízo à 
integridade física, mental e social do condenado. Cabe ao Estado propiciar sua reinserção 
social, possibilitando ao indivíduo o retorno à vida em sociedade, em condições mais 
favoráveis quando comparadas àquelas anteriores ao seu aprisionamento.  

Entretanto, a busca por soluções no enfrentamento à violência e à criminalidade, por 
meio do recrudescimento de mecanismos repressivos, expansão de vagas no sistema 
prisional e aumento no tempo das penas, sem conferir a devida atenção aos mecanismos e 
estratégias eficientes para a efetiva inclusão social dos apenados (Madeira, 2008), parece 
potencializar o problema em vez de combatê-lo.  

Considerando que a população prisional brasileira praticamente dobrou em pouco mais 
de uma década2, sem identificação da redução nos índices de criminalidade em nosso país, 
torna-se fundamental repensarmos o aprisionamento maciço como a estratégia 
preponderante de segurança pública. A experiência de trabalho com egressos do sistema 
prisional demonstra  

2. Em 2000 a população prisional brasileira era de 232.755 presos. Em dezembro de 2012, foram 
contabilizados 548.003 presos, de acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional: 
http://portal. mj.gov.br/depen/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm 



que, para além das questões e escolhas individuais, a passagem pela prisão, tal como está 
(des)estruturada, em muito pouco favorece ao apenado e à sociedade; pelo contrário, 
contribuí para o agravamento das vulnerabilidades físicas, psicológicas e sociais daquele. 
Tais vulnerabilidades, somadas à precarização econômica, às reduzidas oportunidades e às 
dificuldades de inserção no mercado formal de trabalho com que se deparam os egressos, 
propiciam a reincidência delitiva e a reentrada no sistema prisional, gerando ciclos viciosos 
de vitimização, violência, criminalidade, estigmatizaçao e segregação social.  

A garantia de assistência aos egressos do sistema prisional é prevista desde 1955 pela 
Organização das Nações Unidas, com a adoção das Regras Mínimas de Tratamento dos 
Reclusos das quais o Brasil é signatário. Os direitos dos apenados, dentre eles, dos egressos, 
foram reafirmados através da regulamentação da Lei de Execuções Penais (LEP), em vigor 
desde 13 de janeiro de 1985, e foram também reiterados pelo artigo 5º da Constituição 
Federal. Em 1994, foi publicada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária a Resolução 14/943, estabelecendo as regras mínimas para o tratamento do 
preso no Brasil. A partir daí foi prevista a ajuda pós-penitenciária por meio de apoio 
material e da assistência social, possibilitando as condições mínimas para que pudessem se 
manter em liberdade. 

Entretanto, foi apenas a partir da década de 1990 que Ministério da Justiça e a Secretaria 
Nacional de Segurança Pública começaram a estimular o desenvolvimento de programas de 
assistência aos egressos do sistema prisional, financiando iniciativas com foco na prevenção 
à reincidência criminal. Esses programas tinham por objetivo promover a (re)integração 
social destes in 

3. http://www2.mp.pr.gov.br/cpdignid/telas/cep_legislacao_2_5_6.html19  



divíduos, atuando principalmente na elevação da escolaridade, qualificação profissional e 
inserção no mercado de trabalho. De acordo com Madeira (2008): 

(...) “Esses programas focalizam egressos, visando à redução dos índices de reincidência, e 
têm certa efetividade, embora restrita, haja vista a pequena população abrangida, e a dificul-
dade de colocação no mercado de trabalho para esta parcela da população”. (p.148) 

No Estado de Minas Gerais, contamos com uma significativa experiência de apoio aos 
egressos e egressas por meio do PrEsp (Programa de Inclusão Social de Egressos do 
Sistema Prisional), executado no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS), 
via Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade (CPEC). Inicialmente 
denominado Programa de Reintegração Social, foi desenhado em 2002, a partir do fomento 
realizado pelo Ministério da Justiça para a criação de ações e projetos que beneficiassem 
este público. Por meio da Lei Delegada nº 49, de 02 de janeiro de 2003, e do Decreto 
43.295, de 29 de abril de 2003, o Programa foi assumido pela Secretaria de Estado de 
Defesa Social e passou a compor a Política de Prevenção Social à Criminalidade do Estado 
de Minas Gerais. Nesta, atuações articuladas entre diferentes Programas4 buscam contribuir 
para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados 
territórios e grupos mais suscetíveis a esses fenômenos, e para o aumento da sensação de 
segurança em Minas Gerais.  

4. São Programas que compõem a Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade de Minas 
Gerais: Fica Vivo!, Programa Mediação de Conflitos (PMC), Centrais de Acompanhamento de Penas e 
Medidas Alternativas (CEAPA) e Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PETP). 20  



Fundado oficialmente em 12 de abril de 2003, a partir do Decreto 3.498, o PrEsp iniciou 
suas atividades nos municípios de Ribeirão das Neves, Contagem e Juiz de Fora. Então 
denominado Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional, tinha como 
objetivo geral: “promover a reintegração social de egressos do sistema prisional por meio 
da construção da cidadania; do fortalecimento do vínculo familiar e da inclusão produtiva: 
qualificação profissional e da criação de possibilidades de empregabilidade”.  

Naquele contexto institucional, o Programa tinha suas ações orientadas por uma 
metodologia de inclusão social baseada na escuta especializada, tendo como foco buscar 
responder às demandas imediatas apresentadas pelo público, sobretudo, demandas materiais 
para a subsistência após a saída do estabelecimento prisional. A entrega de cestas básicas e 
a busca pelo trabalho remunerado sobressaiam nas demandas expostas durante os primeiros 
atendimentos. Também havia o auxílio para que os egressos pudessem reestabelecer o 
contato com seus familiares e retornar à vida em sociedade com um mínimo de dignidade. 

Além deste imediatismo material, havia uma preocupação em favorecer o interesse e a 
adesão ao Programa antes mesmo da saída do estabelecimento prisional. Foram realizados, 
então, os primeiros projetos com os pré-egressos5 nas Unidades Prisionais dos municípios 
supracitados. Para os egressos já inscritos no Programa foram realizados projetos de 
preparação para o trabalho e oficinas de alfabetização, leitura e aceleração de aprendizagem 
para adultos, conforme prioridades traçadas pelas equipes técnicas à época.  

5. Até então, a definição adotada para a classificação do preso como pré-egresso era a perspectiva de 
progressão de pena para o livramento condicional em até 06 meses.21  



Para tornar possíveis tais ações, de 2003 a 2006, foram estabelecidas parcerias com o 
Núcleo de Estudos Sobre o Trabalho Humano (NESTH/UFMG) e com a Escola de 
Arquitetura da PUC/MG. O primeiro projeto, financiado com recursos da Fundação Banco 
do Brasil, tinha como objetivos incentivar a formação de grupos de economia solidária 
compostos por egressos do sistema prisional e seus familiares. O segundo projeto, realizado 
em duas edições, possibilitou a formação na área da construção civil, além da oportunidade 
de retorno aos estudos e elevação de escolaridade para os participantes.  

Atividades científicas para discutir a realidade do egresso frente ao mundo do trabalho, 
onde permanecem marginalizados, também foram realizadas neste período, com destaque 
para o Seminário ‘A Reinserção Social dos Egressos do Sistema Prisional através do 
Trabalho e do Estado’, ocorrido na FAFICH/UFMG, em 2004, com a participação de 
representantes de diferentes Estados da Federação e da Sociedade Civil Organizada.  

Formação para o trabalho foi a grande preocupação da gestão do Programa entre 2003 a 
2006. As iniciativas propiciaram condições de autonomia para aqueles que se registraram 
como empreendedores individuais no ramo da construção civil, mas também possibilitou a 
inserção de outros egressos no mercado formal de trabalho, com a assinatura da carteira 
profissional. Como persiste a exigência de apresentação de atestado de bons antecedentes 
como requisito para a contratação formal, foi proposta como estratégia para minimizar este 
obstáculo praticamente intransponível uma alternativa junto às empresas, que consistia na 
possibilidade de contratação mediante a apresentação de declaração que comprovasse a 
vinculação do egresso ao Programa e o seu devido acompanhamento.  

Todavia, em que pese os avanços propiciados pelos projetos, os profissionais que 
atuavam no Programa, neste período, 22  



tinham um vínculo empregatício precário com o Estado, prejudicando a continuidade, 
consolidação e sustentabilidade do trabalho. Além das constantes mudanças de pessoal, 
principalmente entre 2003 e 2005, outra dificuldade limitadora para a execução do 
Programa era o restrito recurso financeiro e material disponibilizado, sendo necessário 
contar com doações e cessão de espaços em igrejas e equipamentos públicos para a 
realização das atividades, o que acabava prejudicando a organização dos trabalhos, a 
privacidade nos atendimento e a própria identidade do Programa. 

A partir do segundo semestre de 2005, foi celebrado o Termo de Parceria entre a SEDS e 
o Instituto Elo6, viabilizando a expansão e consolidação da Política de Prevenção Social à 
Criminalidade em Minas Gerais. A partir de então, o Programa pôde ser implantado em 
mais oito municípios: Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim, Ipatinga, Governador Valadares, 
Montes Claros, Uberlândia e Uberaba; compartilhando espaço e equipe técnica com o 
Programa CEAPA, em equipamentos públicos denominados, à época, Núcleos de 
Prevenção à Criminalidade (NPCs) de Base Municipal, com estruturação mais adequada 
para o desenvolvimento das ações propostas. A partir da vigência da Lei Delegada 
180/2011, a denominação oficial de tais equipamentos tornou-se Centros de Prevenção à 
Criminalidade (CPCs). 

O público atendido seria aquele definido no artigo 26, incisos I e II da LEP: os egressos 
em Livramento Condicional e os  

6. O Instituto Elo é uma associação privada sem fins lucrativos qualificada pelo Governo de Minas, 
em 2005, e pelo Governo Federal, em 2006, como organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP). Desde então, o Instituto é parceiro do Estado na execução da Política de Prevenção Social? à 
Criminalidade em Minas Gerais. Fonte: http://www.institutoelo.org.br e https://www.seds.mg.gov.br23  



liberados em definitivo (sendo estes atendidos pelo prazo de um ano). Entretanto, a 
inexistência de vagas em casas de albergados e a ausência de estabelecimentos próprios 
para o cumprimento de pena no regime aberto exigiram que o Programa adequasse a sua 
metodologia para o atendimento de pessoas em cumprimento de prisão domiciliar. A partir 
de diálogos e articulação com os Juízes das Varas de Execução Criminal e com os 
representantes do Ministério Público em cada município, foram estabelecidos acordos para 
o acompanhamento dos indivíduos em cumprimento das obrigatoriedades estipuladas para 
este período, com o intuito de diferenciar o período da prisão domiciliar7 do período do 
livramento condicional.  

Considerando o número reduzido de estabelecimentos prisionais adequados ao 
cumprimento do regime aberto em Minas Gerais, alguns juízes e promotores de justiça 
passaram a vincular a progressão de pena ao encaminhamento dos egressos em prisão 
domiciliar para a prestação de serviços comunitários  

7 De acordo com o artigo 117 da Lei de Execuções Penais, uma vez que o cumprimento de pena em 
regime domiciliar foi inicialmente previsto para os apenados beneficiados com o regime aberto, desde que 
comprovadamente acometidos por doença grave e também para aqueles com idade superior a 70 anos. O 
benefício também poderia ser concedido para gestantes, mulheres com filhos menores e dependentes ,e 
para presos condenados em outros regimes, desde que comprovada uma grave enfermidade e a 
necessidade de tratamento especializado não disponível no Sistema. Entretanto, a partir de jurisprudência 
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão domiciliar passou a ser concedida para o preso em 
progressão de pena para o regime aberto, quando não houvesse vaga em Casa de Albergado, evitando a 
permanência do apenado em estabelecimento inapropriado. Pode ser vinculado à concessão da prisão 
domiciliar o uso de equipamento de monitoração eletrônica, com o intuito de assegurar o cumprimento 
das condicionalidades impostas pelo juiz.24  



(PSC)8, mas, diante da baixa receptividade para o recebimento de egressos do sistema 
prisional em muitas instituições públicas, e pela percepção de que poderiam ser construídas 
alternativas mais profícuas ao cumprimento das exigências impostas, foram elaborados 
projetos voltados para o favorecimento da retomada da vida em liberdade, por meio de 
participação em grupos reflexivos, fomentando a promoção da cidadania e contribuindo 
para a efetiva inclusão social dos participantes.  

A primeira experiência de substituição do cumprimento da PSC para a participação em 
grupos aconteceu em 2008, em Governador Valadares, e pôde ser progressivamente 
replicada para outros municípios atendidos pelo PrEsp, a partir do reconhecimento por parte 
dos juízes e promotores de justiça da pertinência da proposta e relevância do serviço 
ofertado para os egressos do sistema prisional. Nestes grupos são realizadas atividades que 
possibilitam a reflexão sobre temáticas de Direitos Humanos e Cidadania, mas também 
representam um espaço para o compartilhamento de informações e troca de experiências. 
Respeitando o interesse e as demandas apresentadas pelos participantes, ao longo destes 
anos foram realizados grupos sobre orientação profissional; esclarecimento sobre execução 
penal e elaboração de pedidos de livramento condicional; realizadas oficinas artísticas e 
culturais;  

8. A prestação de serviços à comunidade (PSC) é uma modalidade de Pena Restritiva de Direitos, 
prevista no artigo 147 da Lei de Execuções Penais. Também pode ser aplicada como medida alternativa, 
conforme previsto na lei 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais. O fato de o Programa 
de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (CEAPA) acompanhar pessoas em cumprimento 
de PSC encaminhadas pelas Varas de Execução Criminal nos municípios que contam com os Centros de 
Prevenção à Criminalidade de base municipal, associado ao fato de CEAPA e PrEsp terem atuado com 
equipes comuns até 2009, possibilitou que juízes e promotores associassem a PSC à progressão de 
regime, transformando-a em exigência durante o período de cumprimento da prisão domiciliar.25  



campeonatos esportivos; visitas a espaços urbanos; apresentações teatrais; produção de 
poesias. exibições de filmes e documentários.  

A partir desta primeira experiência outras se sucederam: a equipe técnica de Ipatinga 
executou o Projeto ‘Girando Conhecimentos e Construindo Saberes’, sendo precursora na 
substituição da Prestação de Serviço à Comunidade pela participação em grupos reflexivos 
– atualmente, o Projeto é intitulado ‘Momento Reflexivo’. Em 2010, a equipe do PrEsp 
Betim desenvolveu o Projeto ‘Refletir para Desconstruir’, que foi reconhecido como uma 
prática significativa no trabalho com grupos de egressos. 

Em Juiz de Fora, no início de 2012, com o fechamento da Casa de Albergado foi 
realizado o projeto ‘Construindo a Liberdade’, proposto como alternativa à exigência de 
comparecimento diário para a assinatura de um livro de presença, que onerava o egresso 
pelo dispêndio de tempo e recurso para o deslocamento. A participação em grupos e demais 
serviços disponibilizados pelo PrEsp possibilitou um acesso mais qualificado ao público e a 
maior adesão dos ex-albergados ao Programa.  

Em Belo Horizonte, Contagem, Santa Luzia e Uberaba não foram instituídos os grupos 
de substituição, entretanto, as equipes técnicas destes municípios realizam os chamados 
Grupos de Dilação, tais como o ‘T-Ser Social’, para egressos com determinação para a 
assinatura periódica do Livro da Condicional9.  

9 O egresso em liberdade condicional fica submetido a determinadas condições especificadas pelo 
Juiz da Execução Penal no ato da concessão do benefício. De acordo com o artigo 132 da LEP, caberá ao 
liberado comprovar a obtenção e permanência de ocupação lícita, requerer autorização judicial para 
mudança de comarca, comunicar alteração de endereço, recolher-se à habitação em hora fixada e não 
frequentar determinados lugares ou estabelecimentos. Além disso, o Juiz poderá estipular uma 
periodicidade de retornos à Vara de Execuções Criminais, que serão comprovados a partir da assinatura 
em livro oficial.26  



A adesão a estes grupos é espontânea e a dilação no intervalo de tempo entre as 
apresentações para o cumprimento da obrigatoriedade10 é um benefício acordado entre o 
Programa e o Poder Judiciário, para aqueles que forem assíduos às atividades programadas.  

Outro acordo firmado com as Varas de Execuções Criminais (VEC) foi a possibilidade 
de os egressos comparecerem aos Centros de Prevenção à Criminalidade11 (CPCs) para a as-
sinatura do livramento condicional. Inicialmente adotada em Uberlândia e posteriormente 
implementada nos demais municípios, esta prática possibilitou, para além do cumprimento 
da condicionalidade imposta, o acesso de um número maior de egressos ao PrEsp e o 
acolhimento qualificado às demandas apresentadas por estas pessoas.  

Entretanto, fomentar a adesão espontânea, para além do cumprimento das 
condicionalidades, é um reconhecimento da importância de que o indivíduo possa acessar o 
Programa como uma escolha e, a partir dos atendimentos e de sua participação, construir 
novas possibilidades e oportunidades. Assegurar o apoio como um direito social e não como 
benemerência é uma estratégia para fomentar a experiência da cidadania para um pú 

10. A equipe técnica do Programa comunica à autoridade judicial a frequência de participação dos 
egressos nos grupos por um determinado período e, a partir daí, estende-se o intervalo entre as 
assinaturas, de mensal para trimestralmente, por exemplo. Entre as assinaturas, o egresso poderá acessar a 
equipe técnica quando considerar necessário e também poderá retornar para outros atendimentos. 

11. A partir de 2011, por meio da Lei Delegada 180/2011, os Núcleos de Prevenção à Criminalidade 
(NPCs) tiveram o nome alterado para Centros de Prevenção à Criminalidade (CPCs), devido a uma 
alteração na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Defesa Social. 27  



blico marcado por severos processos de marginalização e de exclusão social. A 
determinação do comparecimento ao PrEsp em razão de uma obrigatoriedade inicial é, 
portanto, um meio para que o egresso seja informado sobre o Programa e possa acessá-lo 
quando considerar necessário.  

A preparação para a liberdade: o trabalho com os pré-Egressos nas Unidades 
Prisionais 

O trabalho com o pré-egresso teve início em Ribeirão das Neves, pela proximidade da 
equipe que atuava no Programa com a equipe de profissionais da Penitenciária José Maria 
Alkimin. A casa que sedia o PrEsp neste município está localizada em um anexo desta 
Unidade Prisional, favorecendo o acesso aos pré-egressos e o acolhimento dos egressos 
logo após a saída do estabelecimento. Progressivamente, o trabalho foi estendido para 
outras Unidades Prisionais, através de grupos realizados no Presídio Dutra Ladeira e José 
Martinho Drumond, além dos projetos realizados com as mulheres presas no Presídio José 
Abranches.  

As atividades com as pré-egressas também são desenvolvidas pela equipe de Belo 
Horizonte no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto (CPFEP). Estas atividades 
tiveram início em 2009, através de grupos realizados nos finais de semana com as 
albergadas e atualmente contemplam as mulheres do regime semi-aberto, antecipando o 
contato destas com o Programa. Inúmeros projetos já foram realizados em parceria com a 
Unidade Prisional, possibilitando uma atenção às especificidades apresentadas pelas 
mulheres presas.  

Em Contagem, já foram realizadas atividades em grupos no Centro de Remanejamento 
do Sistema Prisional (CERESP) e diversos projetos no Complexo Penitenciário Nelson 
Hungria, 28  



tais como: ‘Projeto Reinvenção’, o ‘Ser Atrás das Máscaras’, oficinas de poesia e 
origami, alguns deles desenvolvidos em parceria com a Pontifícia Universidade Católica 
(PUC/MG). Em Betim, também foram realizadas atividades no CERESP e em 
estabelecimentos prisionais localizados no município de São Joaquim de Bicas. Em Santa 
Luzia, são realizados grupos com pré-egressos na Associação de Proteção e Apoio aos 
Condenados (APAC), localizada neste município.  

Nos municípios do interior, podemos destacar o trabalho realizado com pré-egressos em 
Ipatinga no CERESP e na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, localizada em Ipaba, 
desde o ano de 2007. Em Governador Valadares, foi realizado projeto em parceria com a 
equipe do Presídio Regional denominado ‘Passos da Liberdade’, além de atividades na 
Penitenciária Francisco Floriano de Paula e na APAC feminina. Em Uberaba, as ações são 
realizadas com os pré-egressos da Penitenciária Professor Aluízio Inácio de Oliveira, 
destacando-se o Projeto realizado em parceria com o Programa CEAPA que possibilitou 
reflexões sobre formas de superar o uso abusivo de drogas. Em Uberlândia, desde 2009, são 
desenvolvidas atividades na Penitenciária Professor Pimenta da Veiga e no Presídio 
Professor Jacy de Assis. Em Montes Claros, destaca-se o ‘Construindo a Liberdade’, que 
possibilitou a realização de um Sarau de Poesias no Presídio Alvorada, contando com a 
participação de homens e mulheres presos nesta Unidade Prisional.  

No município de Juiz de Fora, em 2008 e 2009, foi realizado o Projeto ‘Educando com a 
Música’, na extinta Casa de Albergado, com o objetivo de proporcionar aulas de violão e 
reflexões a partir da música. Desde 2011, também é realizado um projeto com as pré-
egressas na Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires denominado ‘Café com 
Elas’, com o desenvolvimento de atividades artísticas, favorecendo a reflexão a partir dos 
contatos 29  



com o teatro, a poesia e a dança. Ainda são realizados projetos em parceria com a equipe 
da Penitenciária José Edson Cavalieri (PJEC), bem como a divulgação do Programa no 
CERESP e no Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa.  

Importa destacar que o trabalho com os pré-egressos das Unidades Prisionais nas regiões 
atendidas pelo Programa é realizado em articulação com a Superintendência de 
Atendimento ao Preso (SAPE) e com os demais setores da Subsecretaria de Administração 
Prisional (SUAPI). As ações e projetos realizados nas Unidades Prisionais variam de acordo 
com as articulações e parcerias estabelecidas em cada município em que o PrEsp atua. 
Podem ocorrer diferenciações, por exemplo, em relação à periodicidade e formato das 
ações, mas o trabalho é norteado sempre por um objetivo comum que é o de favorecer a 
reflexão junto aos pré-egressos sobre a retomada da vida em liberdade e a sua efetiva 
inclusão social.  

Os egressos atendidos pelo PrEsp: trajetórias em contextos de violência e 
criminalidade 

A divulgação do Programa na rede, a aproximação com as instituições parceiras, as 
transferências das assinaturas de condicionalidades para os CPCs e a realização de Projetos 
e Grupos de Promoção à Cidadania possibilitaram um aumento significativo no número de 
egressos que acessaram os serviços do PrEsp. Nos últimos cinco anos, mais de 14.000 
novos egressos foram inscritos e, apenas em 2012, mais de 20.000 atendimentos foram 
realizados pelas equipes técnicas nos 11 municípios.  

De acordo com as informações sistematizadas, dos 2.975 novos inscritos no PrEsp, em 
201212, mais de 90% são homens,  

12. Fonte: Departamento de Monitoramento do Instituto Elo, 2012.30  



sendo a maioria deles jovens, com idades entre 20 e 29 anos, e solteiros. Dentre eles, mais 
de 60% se declaram como pardos ou negros, metade deles não concluiu o ensino 
fundamental e menos de 2% tiveram acesso ao ensino superior. Apesar da baixa 
escolaridade e de mais de 60% manifestarem o interesse em retomar os estudos, menos de 
3% frequentam atualmente a escola. No que se refere ao trabalho, apenas 16,9% estavam 
trabalhando com carteira assinada quando se inscreveram no Programa, 13,8% se declaram 
autônomos não contribuintes com a previdência social, mais de 20% dos atendidos não 
tinham rendimento fixo e 8,1% declararam renda a partir de “bicos”.  

Estes egressos são preponderantemente moradores de áreas urbanas, condenados por 
crimes relacionados ao tráfico de substâncias entorpecente (26,5%); pela prática de crimes 
contra o patrimônio, furtos (10,7%) e roubos (37%); 8,6% foram condenados por homicídio 
e 3,1% por latrocínio. Aproximadamente, 53% foram réus primários e 72% não têm outro 
processo em andamento. A grande maioria dos egressos atendidos pelo PrEsp, atualmente, 
estão em cumprimento de prisão domiciliar (51%) ou em livramento condicional (35%). A 
maioria dos que tem acesso ao Programa (76%) demonstra interesse de ser acompanhado e 
participar das atividades propostas e 48% demandam apoio visando o encaminhamento para 
o mercado formal de trabalho.  

Em se tratando das egressas atendidas pelo Programa, não há variações significativas 
quando comparadas às características identificadas no perfil geral do público atendido: são 
mulheres jovens, mais de 40% com até 30 anos de idade, apesar de observarmos o 
crescimento no percentual de mulheres presas com mais de 50 anos. Dentre as inscritas, em 
2012, 53,8% se declaram como pardas ou negras, 84% têm filhos e 50% delas 31  



são as únicas provedoras da família. A renda mensal de mais de 30% das mulheres 
inscritas é inferior a 01 salário mínimo mensal e menos de 26% delas são beneficiadas por 
outros programas, serviços ou políticas públicas. Vale ressaltar que 46% das egressas 
declararam que têm ou já tiveram algum familiar preso e a grande maioria delas foi 
condenada no artigo 33 da Lei 11.343/2006.13  

As características mais recorrentes identificadas por meio do perfil do público atendido 
pelo PrEsp são importantes para que possamos nortear as ações do Programa, sobretudo no 
que se refere ao favorecimento do acesso das pessoas atendidas às políticas públicas que 
possam minimizar as vulnerabilidades sociais dos egressos e egressas, tais como: baixa 
escolaridade, pouca capacitação profissional, desemprego, dependência química, trajetórias 
de violência e criminalidade, antecedência criminal, para além de todos os agravos 
decorrentes da experiência de privação da liberdade.  

De acordo com Cardoso (2006):  

“Pessoas que, de alguma forma, não conseguiram ser atendidas por políticas sociais são 
potencialmente aquelas que um dia poderão compor a população penitenciária, uma vez que 
os levantamentos censitários informam que os apenados, em sua maioria, são provenientes 
de famílias pertencentes aos extratos de baixa renda e habitantes das periferias dos grandes 
centros urbanos (pág. 63).” 

13. Lei 11.343/06, Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar.32  



Quando a repressão é eleita como a solução para o combate ao crime, o Estado definirá 
quais atos serão criminalizados e o Sistema de Justiça Criminal selecionará a clientela do 
Sistema Penitenciário, contribuindo para o agravamento dos processos de exclusão social 
aos quais estão submetidos muitos daqueles que são classificados como bandidos e 
criminosos.  

Gomà (2004) demonstra que o conceito de exclusão social engloba a pobreza, mas vai 
mais além dela, à medida que se define também pela impossibilidade ou dificuldade de ter 
acesso tanto aos mecanismos culturais de desenvolvimento pessoal e inserção social como 
aos sistemas preestabelecidos de proteção e solidariedade coletiva. De acordo com 
Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar (2003), as pessoas que são presas são selecionadas, 
muitas vezes, não pela gravidade de seus delitos, mas por sua maior exclusão e 
vulnerabilidade frente ao sistema penal, conforme ilustra o perfil das pessoas presas: 
maioria negra, pobres e com baixa escolaridade. Em consonância com tal perspectiva, o 
Programa identificou incoerências na lógica de trabalhar pela reintegração social de 
apenados, sem interpelar os processos de exclusão social a que estão submetidos 
historicamente. A partir de 2011, o PrEsp passa a denominar-se Programa de Inclusão 
Social de Egressos do Sistema Prisional a fim de marcar adequações e aprimoramentos na 
perspectiva e metodologia de trabalho.  

O Programa reconhece a importância de garantir o apoio e atendimentos qualificados aos 
egressos, intervindo em fatores individuais que favorecem o comportamento de risco, mas 
também em fatores sociais que perpetuam a estigmatização e as condições de 
marginalização dos egressos. Por meio da articulação com demais órgãos, serviços e 
políticas públicas, o Programa passa a ter como seu principal objetivo favorecer o acesso a 
direitos destes sujeitos e promover condições para a sua inclusão 33  



social, minimizando as vulnerabilidades relacionadas a processos de criminalização e 
agravadas pelo aprisionamento. 

Os egressos são atendidos por uma equipe técnica composta por profissionais e 
estagiários das áreas de Direito, Psicologia e Serviço Social14. Entretanto, o atendimento, 
para além das especificidades apresentadas para cada área de atuação, dar-se-á numa 
perspectiva mais ampliada, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre o Programa, 
além de escutar e perceber demandas apresentadas pelo atendido, buscando intervir para a 
minimização de vulnerabilidades, preconceitos e estigmas, identificando fatores de risco 
que possam contribuir para a reincidência criminal. Através de uma escuta qualificada, o 
técnico social direciona sua atenção às demandas, bem como ao contexto social vivenciado 
pelo egresso atendido.  

A trajetória de vida ligada à prática de atos infracionais na adolescência e a prática de 
crimes na fase adulta, além de históricos de convívio em ambientes de violência familiar e 
situações de sobrevivência precária, se refletem nas histórias de vidas, que apresentam 
complexos contextos de produção de subjetividades, sociabilidades e violências. A 
compreensão dos anseios, habilidades, obstáculos, violações de direitos e situações de 
riscos serve como orientador durante os atendimentos e pode resultar em encaminhamento 
para diferentes instituições e serviços públicos  

14 Vale ressaltar que até 2009 o PrEsp não contava com uma equipe própria tal como é atualmente, 
mas apenas com técnicos de referência para as ações do Programa. Os demais profissionais atendiam, 
sobretudo, as demandas de acompanhamento das pessoas em cumprimento de penas e medidas 
alternativas, vinculadas ao Programa CEAPA. Entretanto, o reconhecimento das especificidades 
pertinentes aos egressos e o crescimento das demandas acolhidas pelo PrEsp garantiram a estruturação de 
equipes autônomas e a ampliação do trabalho nos municípios onde atua. 34  



que compõem a rede de proteção e inclusão social, de acordo com as particularidades de 
cada caso.  

É importante ressaltar que a condição de egresso do sistema prisional não deve se 
sobrepor a uma dimensão ampliada que constitui o sujeito social, público em potencial de 
diferentes políticas, seja pelas múltiplas vulnerabilidades e condições de hipossuficiência 
que apresenta, seja pelo caráter de universalidade destas políticas. Garantir o apoio ao 
egresso por meio de um Programa é importante pelas especificidades apresentadas por 
pessoas afetadas por processos de criminalização e aprisionamento. Entretanto, restringir o 
atendimento do egresso ao PrEsp, seria mantê-lo preso a sua condição penal, contribuindo 
para a perpetuação do estigma de ex-presidiário.  

Portanto, para o PrEsp a efetiva inclusão social dos egressos prescinde a superação dos 
estigmas que se sobrepõem à pena e marcam os indivíduos para além da prisão. Pressupõe a 
superação da privação reiterada do acesso às oportunidades sociais. Os atos pregressos, o 
histórico resultante da condenação e a permanente descrença que incide sobre essas pessoas 
perpetuam condições de marginalidade. A inclusão extrapola a dimensão do indivíduo e 
pressupõe a abertura da sociedade para a convivência com as diferenças e a minimização de 
desigualdades sociais.  

Fomentar e possibilitar o acesso aos serviços, instituições e demais políticas públicas 
equivale a ampliar horizontes para a permanência em liberdade. Para tanto, é necessária a 
atuação articulada com a rede parceira, superando perspectivas fragmentárias que tendem a 
focar em demandas e intervenções pontuais, desconsiderando a integralidade do sujeito, que 
é parte de um contexto social. Partindo do pressuposto de que as políticas sociais possuem 
um caráter de complementariedade, torna-se fundamental o diálogo permanente e a 
realização de estudos dos 35  



casos para a qualificação dos encaminhamentos e proposição de ações coordenadas, 
capazes de incidir com eficácia sobre as condições que perpetuam contextos de 
vulnerabilidade, violências e criminalidade.  

Compor e tecer esta rede são premissas do PrEsp, mas também desafios cotidianos. A 
leitura que se faz é que temos caminhado, mas em muito é preciso avançar. Em cada 
município, a cada articulação, a cada egresso atendido, a cada estudo de caso, a cada novo 
encaminhamento, um nó é desfeito e um ponto é tecido na constituição de uma rede de 
proteção e inclusão social.  

Tecendo a Rede para a inclusão social 

Na nova forma de organização social contemporânea está superada a ideia de que 
políticas públicas isoladas, fragmentadas e descoordenadas alcançam resultados eficientes 
diante de problemas sociais multicausais e com fatores de risco transversais. A ideia de rede 
tem sido o conceito mais explorado nesse novo modelo de organização social, que 
conclama a sociedade à cooperar na ocupação do espaço público, a fim de que a sociedade 
civil organizada, em especial o terceiro setor, com ênfase nas ONGs e OSCIPs, possa 
compartilhar com o Estado a responsabilidade pela erradicação de problemas como a 
pobreza, a desigualdade social ou mesmo a redução dos altos índices de criminalidade 
violenta.  

No contexto das políticas públicas, o conceito de Rede tem sido compreendido como 
“um espaço de convergência de vários atores sociais, todos incompletos, que precisam tecer 
uma articulação de esforços frente a objetivos definidos, ou seja, potencializar recursos com 
e para um público comum” (Amorim e Fonseca, 1999: p.17). No cenário governamental, 
em que as novas palavras de ordem são intersetorialidade e descentralização das 36  



ações sociais, Rede vem sendo compreendida como um conjunto de linhas e vias 
interconectadas de comunicação, envolvendo agentes e instituições, governamentais e não 
governamentais, responsáveis pelos programas sociais (Machado, 2000). 

São rotineiros no cotidiano do PrEsp os encaminhamentos de egressos do sistema 
prisional para diferentes serviços, visando o acesso a direitos básicos, tais como: emissão e 
regularização de documentação; abrigamento; tratamento de saúde, incluindo o tratamento 
de dependência química e saúde mental; justiça gratuita; educação; capacitação profissional, 
além de oportunidades de geração de renda e inserção no mercado formal de trabalho. Para 
efetivar grande parte dessas demandas, os técnicos sociais do Programa comumente 
acionam os Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e demais políticas públicas 
sociais que organizam, gerenciam e ofertam serviços e ações de proteção básica nos 
municípios, sobretudo em áreas urbanas marcadas por contextos de vulnerabilidade e risco 
social, nas quais reside grande parte dos inscritos no PrEsp.  

Articular a rede parceira para o atendimento aos egressos do sistema prisional é 
fundamental, principalmente para que o apoio a estes indivíduos não se restrinja a serviços 
específicos em decorrência de sua condição penal, mas contemple diferentes aspectos da 
sua vida, favorecendo a ampliação de suas oportunidades sociais. Além disso, quando 
necessário, é importante que seja estendido aos seus familiares as possibilidades de acesso a 
serviços que ofereçam acompanhamento integral e continuado ao grupo familiar, 
contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade, que podem perpetuar 
condições de violência e criminalidade.  

Desafio maior é enfrentado naqueles casos em que são identificados o rompimento dos 
vínculos afetivos e familiares, ou em 37  



que o egresso não apresenta local de moradia. Neste momento, torna-se imprescindível a 
articulação com os abrigos municipais. Estes equipamentos também são acionados quando 
os atendidos são moradores de outras cidades, Estados e até de outros países15. Nesses 
casos, os técnicos sociais de cada município acionam os serviços especializados 
competentes para prover, além do abrigamento, o acompanhamento adequado ao egresso, 
buscando evitar que esta pessoa fique em condição de morador de rua16.  

No tocante à área da saúde, grandes são os desafios, sobretudo quando os atendidos 
apresentam demandas referentes ao uso abusivo de substâncias entorpecentes e/ou são 
portadores de sofrimento mental. Nestes casos, a equipe técnica do PrEsp busca realizar 
ações articuladas com as equipes dos diferentes serviços de atenção à saúde existentes nos 
municípios. Os equipamentos mais acionados são os Centros de Referência em Saúde Men-
tal (CERSAM), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Centros de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD), bem como as comunidades terapêuticas e 
demais instituições  

15. A situação dos egressos e egressas estrangeiros que foram, geralmente, presos em decorrência do 
tráfico internacional de substâncias entorpecentes, é bem complexa, pois estas pessoas alcançam os 
requisitos legais para a progressão para o regime aberto, mas não podem regressar ao país de origem até o 
final da sua sentença. Consequentemente, permanecem no Brasil sem terem vínculos constituídos e 
enfrentam uma série de obstáculos para serem incluídos em serviços assistenciais pela falta de 
documentação e por não serem reconhecidos como cidadãos plenos neste país.  

16. Vale ressaltar que uma das condições impostas pelo Juiz, sobretudo para os egressos em 
cumprimento de prisão domiciliar, é a de que haja a comprovação de endereço fixo. Assim, a condição de 
morador de rua, além de contrariar as exigências da execução penal, pode deixar o egresso suscetível a 
uma séria de vulnerabilidades e à reincidência criminal. 38  



competentes para acolher, atender e apoiar pessoas que apresentam tais vulnerabilidades 
relacionadas ao uso abusivo de drogas.  

Outra importante demanda apresentada pelos egressos do sistema prisional se refere às 
questões jurídicas e processuais, tornando-se imprescindível a articulação do Programa com 
serviços de assistência jurídica gratuita e, sobretudo, com a Defensoria Pública. 
Considerando que essas pessoas estão em um período de cumprimento de pena, é 
fundamental que sejam devidamente orientadas sobre as condicionalidades impostas pelo 
Juiz da Execução Penal, bem como sobre o acompanhamento de outros processos em 
andamento, garantindo o direito de defesa previsto em lei. Questões que necessitam de 
apreciação pelo Poder Judiciário são encaminhadas para Defensores Públicos e, quando 
necessário, para advogados dativos legalmente habilitados, e também para aqueles atuantes 
em serviços de assistência judiciária gratuita em ONGs ou em Faculdades de Direito.  

No campo da educação e formação profissional, o Programa tem buscado articulação 
com os órgãos da administração pública responsáveis pela gestão das políticas 
educacionais, a fim de favorecer a retomada dos estudos e elevação da escolaridade, como 
condição para que os egressos possam acessar melhores oportunidades de trabalho e 
geração de renda. Considerando que boa parte deste público evadiu precocemente da escola, 
torna-se fundamental o encaminhamento e retorno ao ensino regular (fundamental, médio e 
superior), assim como para supletivos, Educação para Jovens e Adultos (EJA), 
considerando a defasagem entre idade e escolarização, comumente agravada pelo período 
do aprisionamento.  

Em se tratando da formação profissional, o PrEsp divulga oportunidades e encaminha os 
egressos para cursos ofertados pelo SENAC e SENAI, dentre outros. O Programa já 
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convênios com diferentes instituições formadoras a fim de favorecer o acesso do público 
aos processos de formação profissional, mas, atualmente, busca inserir o público em vagas 
disponibilizadas por programas e serviços que fomentam a profissionalização e 
empregabilidade, tais como PRONATEC e SINEs estaduais e municipais.  

Na esfera do trabalho, inúmeras são as dificuldades encontradas pelos egressos para a 
obtenção de trabalho formal, causadas não apenas pela baixa escolaridade e pouca 
experiência profissional comprovada em carteira, mas, principalmente, pelo preconceito 
social em contratar pessoas com antecedência criminal. Essa prática exclusiva começa no 
poder público, ao vedar a contratação de egressos do sistema prisional em grande parte dos 
concursos, e é reproduzida em larga escala pela iniciativa privada. 

No intuito de favorecer a geração de renda por meios lícitos, o PrEsp fomentou a 
participação de egressos em grupos de inclusão produtiva, bem como a formação de 
cooperativas. Destaca-se aí a experiência de produção de bolsas para eventos públicos em 
parceria com uma liderança comunitária de Contagem, além de outros projetos, tais como: 
‘Projeto Silk’, o Projeto ‘Reciclando Vidas’, o Projeto ‘Mosaico’ e o ‘Arte de Todos Nós’, 
ocorridos em Belo Horizonte e Região Metropolitana. No interior, destaca-se o Projeto 
‘Pistão de Ouro’ realizado em Juiz de Fora, no ano de 2006, em parceria com a 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 2012, por meio de uma parceria entre o PrEsp e a 
UNIVALE, no município de Governador Valadares, foi lançada a Cooperativa para 
Egressos do Sistema Prisional. Essa Cooperativa prevê a capacitação profissional de 
egressos acompanhados pelo Programa e a inclusão produtiva destes enquanto prestadores 
de serviços autônomos.40  



Cabe destacar que favorecer a inserção deste público no mercado formal de trabalho é 
fundamental para o egresso que precisa comprovar a sua vinculação profissional perante as 
autoridades judiciárias. A obtenção de trabalho comprovada via registro na Carteira de 
Trabalho é vista como indicativo de comprometimento do apenado com a licitude. Porém, a 
exigência da apresentação do atestado de antecedentes criminais como requisito para o 
emprego formal é um grande dificultador para efetivar a contratação de pessoas que tiveram 
uma condenação penal, mesmo que o candidato apresente a qualificação e as habilidades 
exigidas pelo empregador. Para superar esta realidade e criar oportunidades foi criado o 
Projeto REGRESSO, instituído em 2009, por meio da parceria entre o Governo de Minas 
Gerais/SEDS e o Instituto Minas Pela Paz (IMPP), que tem como principal objetivo 
contribuir para a redução dos índices de criminalidade em Minas Gerais, fomentando, 
dentre outras ações, a abertura de vagas para a contratação de egressos em empresas 
privadas.  

Necessário se faz investir continuamente no fortalecimento da rede parceira dos diversos 
setores das políticas públicas, pois tanto os técnicos sociais do PrEsp quanto os servidores 
destas políticas só conhecem um fragmento do quebra-cabeça da trajetória de vida desses 
sujeitos. Assim, apresentações e reapresentações do fazer de cada um, por meio de 
encontros de redes, estudos de casos e encaminhamentos qualificados, se fazem 
imprescindíveis para o planejamento das intervenções a serem dirigidas a esse público 
estigmatizado e vulnerável. Para além de ser atendido por um Programa específico, é 
fundamental que o egresso do sistema prisional seja acolhido por diferentes políticas 
públicas e programas sociais, a fim de que possa superar a sua condição de ex-presidiário e 
alcançar a condição de cidadão. 41  



Trilhas da Cidadania e Projeto Jovem Aprendiz 

Cidadania pode ser conceituada objetivamente como o exercício dos direitos e deveres 
civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal17. Em se tratando dos 
egressos do sistema prisional, apesar de terem os direitos políticos limitados em decorrência 
da condenação penal, são garantidos a eles os direitos civis (direito á propriedade, registro 
de nascimento e de casamento, por exemplo), além de todos os direitos sociais, conforme 
expressos na LEP. Considerando que o acesso a estes direitos é uma prerrogativa para a 
dignidade humana, torna-se fundamental que estes sujeitos possam acessá-los, 
reconhecendo a cidadania enquanto uma conquista, que exige a participação social e o 
engajamento consciente (CARDOSO, 2006).  

Buscando abrir caminhos para o acesso dos egressos à condição de cidadão, o PrEsp 
lançou em 2010 o ‘Guia Trilhas da Cidadania’ em parceria com a Rede Cidadã18. O objetivo 
deste guia é informar este público sobre os seus direitos, além de orientá-lo sobre diferentes 
serviços que podem contribuir na superação de algumas dificuldades encontradas no retorno 
à vida em liberdade. A primeira tiragem do Guia foi de 10 mil exemplares, distribuídos nos 
Centros de Prevenção à Criminalidade, nas Unidades Prisionais e instituições parceiras que 
compõem a rede do Programa em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Betim e 
Santa Luzia. 

17. http://www.significados.com.br/cidadania 
18 Organização Social, sem fins lucrativos, constituída em 22 de outubro de 2002. Foi criada com o 

objetivo de maximizar os recursos de investimento social disponíveis, de modo a integrar ações e 
iniciativas sociais, utilizando-se das ferramentas de gestão empresarial, fortalecendo as políticas públicas 
e o interesse público. http://www.redecidada.org.br42  



Outro importante projeto realizado em parceria com a Rede Cidadã é o Jovem Aprendiz. 
Em decorrência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) aplicado pelo Ministério 
Público do Trabalho em sanção a uma empresa pelo não cumprimento da cota de jovens 
aprendizes19, foi possível destinar a multa imposta para a contratação de 10 jovens egressos 
do sistema prisional para atuarem como aprendizes de auxiliar administrativo nos CPCs de 
Belo Horizonte e Região Metropolitana, pelo período de 18 meses de formação profissional, 
durante quatro anos. Além disso, está previsto o custeio anual de 60 vagas em cursos de 
qualificação profissional para egressos acompanhados pelo PrEsp em todo o Estado.  

De acordo com a legislação que dispõe sobre a aprendizagem, para participar do projeto 
é necessário que o egresso tenha idade entre 18 e 22 anos e 04 meses, esteja estudando ou 
tenha concluído o ensino médio e seja inscrito e acompanhado pelo PrEsp. Após a seleção e 
contratação dos jovens a aprendizagem se dá em dois espaços de formação distintos: o 
teórico, que acontece, uma vez por semana, no Centro de Formação da Rede Cidadã, e o 
prático, que acontece quatro vezes por semana, nos Centros de Prevenção à Criminalidade.  

A inserção de egressos nas equipes dos CPCs enquanto jovens trabalhadores em 
formação, possibilitou a aproximação do Programa com os desafios enfrentados diariamente 
por estes jovens para se manterem em liberdade. Acompanhar a rotina de cada um deles, 
não mais como atendidos, mas também enquanto colegas de trabalho, ampliou o 
conhecimento das equipes téc 

19 Cota estabelecida pela Lei de Aprendizagem 10.097/2000 e Decreto 5.598/2005 equivalente a no 
mínimo 5% e no máximo 15% do quadro de funcionários da empresa, cujas funções demandem formação 
profissional.43  



nicas sobre as dificuldades vivenciadas cotidianamente, da persistência dos descréditos e 
preconceitos decorrentes da passagem pelo sistema prisional ao empenho para o não 
regresso ao crime. Dentre tantos acertos e equívocos, muitos são os aprendizados: atender é 
diferente de acolher, escutar é diferente de entender, prescrever é diferente de intervir. Para 
muito além da distinção entre verbos, a aproximação com os jovens aprendizes ensinou que 
os projetos para o futuro são projetos sonhados e construídos no dia-a-dia, mas ganham 
forma e concretude quando as possibilidades configuram-se em oportunidades reais.  

O Projeto Regresso: inovações e desafios 

O Projeto Regresso é atualmente uma das frentes de atuação do PrEsp e consiste na 
inserção de egressos no mercado formal de trabalho, sem a exigência do atestado de 
antecedentes criminais. Compete ao Instituto Minas Pela Paz a sensibilização das empresas 
e captação de vagas, e ao PrEsp a divulgação das vagas, mobilização, encaminhamento e 
acompanhamento dos contratados. Compete ainda à Secretaria de Estado de Defesa Social 
(SEDS-MG) o repasse dos valores a que as empresas fazem jus, a título de subvenção 
econômica. Esta subvenção se constitui em uma estratégia inicial para sensibilização do 
empresariado e incentivo à abertura do mercado formal de trabalho a um público 
estigmatizado e excluído socialmente.  

A promulgação do Decreto nº 45.119/09, que trata do fomento à inserção dos egressos 
do sistema prisional mineiro no mercado formal de trabalho, e da Lei nº 18.40120, que 
autoriza  

20. Alterada pela Lei 20.624/2013 – inclui o público em prisão domiciliar e prevê o pagamento de três 
salários mínimos repassados trimestralmente para as empresas, durante os primeiros vinte e quatro meses 
do contrato. 44  



o Poder Executivo a conceder subvenção econômica no valor de dois salários mínimos 
mensais por egresso às empresas que os contratarem formalmente, institucionalizaram a 
criação deste Projeto desenvolvido em parceria com o Minas Pela Paz, Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) criada no Conselho Estratégico da Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).  

Para participar do Projeto Regresso as empresas devem se credenciar seguindo os 
critérios estabelecidos no Edital de Credenciamento e, após a ratificação pela SEDS da 
documentação apresentada, poderão formalizar a abertura das vagas. Para ser encaminhado 
às oportunidades de emprego, o egresso deverá estar inscrito e ser acompanhado pelo 
PrEsp. Antes da formalização do encaminhamento, avaliam-se as demandas apresentadas 
por ele, respeitando suas aspirações e projetos, bem como o perfil desejável e os requisitos 
das vagas divulgadas pelas empresas, tais como: escolaridade, experiência, qualificação, 
além da situação jurídica atual. Além disso, a equipe do PrEsp acompanha a adesão dos 
egressos ao trabalho, intervindo em possíveis fatores que possam dificultar desempenho nas 
empresas.  

A inserção no mercado formal a que o Projeto Regresso se propõe considera o trabalho 
como um fator de redução das vulnerabilidades sociais e individuais, proporcionando aos 
egressos novas possibilidades de reconhecimento, socialização e autoconstrução, na medida 
em que viabiliza condições para que os sujeitos sejam inseridos na estrutura produtiva. 
Desde o início do Projeto, apenas nos municípios Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, 
Betim, Contagem e Santa Luzia, mais de 1.900 egressos foram encaminhados para 
oportunidades de trabalho e mais de 400 deles foram efetivamente contratados.  

As empresas parceiras atuam nos mais diversos segmentos: mineração, indústria e 
serviços de alimentação, comércio varejista, 45  



construção civil, limpeza urbana, panificação, indústria têxtil, indústria automobilística, 
indústria de borracha, higienização de têxteis, transportadora, indústria de soluções 
construtivas. Destaca-se que, das 35 empresas contratantes, apenas seis delas se cre-
denciaram para o recebimento da subvenção econômica do Estado. O aquecimento do 
mercado imobiliário e da construção civil nos últimos anos favoreceu a abertura de vagas e 
contratação de egressos por empresas que atuam neste ramo, mas é, sem dúvida, a 
sensibilização e a identificação dos empresários com os objetivos do Projeto Regresso que 
de fato geram as reais oportunidades para a dignidade e o trabalho.  

O desafio do Projeto é sensibilizar um maior número de empresas para a abertura de 
mais vagas para egressos, sobretudo, nos municípios do interior. Nem a previsão legal de 
pagamento de subvenção para as empresas contratantes, em muitos casos, é capaz de 
romper com preconceito que marca os ex-presidiários, dificultando a empregabilidade deste 
público. O problema é que a reiterada exclusão destas pessoas das oportunidades de 
trabalho lícito pode contribuir para reincidência delitiva. Portanto, favorecer a inclusão 
social dos egressos do sistema prisional no mercado formal de trabalho é uma importante 
estratégia de prevenção e enfrentamento ao crescimento da criminalidade e violência, que 
pressupõe a atuação conjunta e articulada entre o Estado e diferentes seguimentos da 
sociedade em Minas Gerais.  

Outros desafios: o caminho se apresenta é ao longo da caminhada... 

Incluir socialmente o egresso e prevenir a sua reentrada no sistema prisional é o maior 
desafio do PrEsp. Intervir no imaginário social e romper com o estigma de ex-presidiário 
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mantêm este sujeito às margens da sociedade, mesmo após o cumprimento de sua pena, 
exige o enfrentamento do preconceito e do descrédito que perpetuam sua pena e dificultam 
a permanência em liberdade, sem o cometimento de novos delitos ou práticas criminosas.  

Favorecer oportunidades efetivas de acesso às condições de cidadania é a estratégia 
utilizada pelo Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional para que estas 
pessoas ampliem as suas possibilidades de inserção e atuação no contexto social. 
Entretanto, exatamente pelo histórico de fragilidade no exercício da cidadania por parte 
deste público, verifica-se uma grande dificuldade na ocupação de espaços públicos 
enquanto pessoas capazes de propor e reivindicar os seus direitos civis e sociais. Quando a 
restrição ao voto imputada aos condenados confunde-se com a impossibilidade de atuação 
política, numa dimensão ampliada, o egresso deixa de se reconhecer enquanto sujeito social 
e intensifica sua vulnerabilidade perante o sistema penal.  

Garantir o apoio e o atendimento qualificado ao egresso enquanto um direito, pode 
favorecer que ele cumpra os seus deveres, incluindo aqueles pertinentes à sua execução 
penal. Entretanto, ainda são limitados os números de municípios que contam com este 
serviço especializado, tornando-se necessário pautar a relevância da expansão do Programa 
para outras localidades, assegurando o atendimento a um número maior de egressos e 
contribuindo para o enfrentamento à reincidência criminal.  

A articulação e o diálogo com os demais órgãos componentes do Sistema de Justiça 
Criminal também se fazem necessários para que possamos compreender a provável atuação 
de egressos em situações de violência e criminalidade. O trabalho realizado em conjunto 
com os demais programas da Política de Prevenção Social à Criminalidade, sobretudo com 
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em territórios específicos (Programa Fica Vivo! e Programa Mediação de Conflitos), 
demonstra a relevância da compreensão das dinâmicas das violências e criminalidades nas 
quais o sujeito possa estar atuante ou inserido, seja como autor ou possível vítima. Para 
além da prática de novos crimes e da possibilidade de retorno à prisão, percebemos que 
egressos são potencial e recorrentemente vítimas de homicídios dolosos, condição que exige 
a interlocução entre o PrEsp e os serviços de proteção às pessoas ameaçadas de morte.  

A inclusão social de egressos exige a composição de uma rede de proteção constituída 
por instituições formais, representantes da sociedade civil organizada e por seus familiares. 
Aqueles egressos que mantiveram seus vínculos familiares preservados, dentro do possível, 
apresentam maiores possibilidades de construção de novas trajetórias e de sustentarem 
projetos pessoais que os mantenham em liberdade. Dessa maneira, o PrEsp fomenta a 
participação dos familiares no Programa e busca se aproximar de Grupos e Associações 
formados por mulheres, mães e esposas de pessoas em privação da liberdade.  

Em se tratando de mulheres, é também um desafio para o PrEsp a inclusão social das 
egressas do sistema prisional. Apesar de representarem menos de 10% do público, verifica-
se a importância de se assegurar o atendimento e acompanhamento qualificado a estas 
mulheres, especialmente no que se refere à retomada do contato cotidiano com os filhos, a 
necessidade de geração de renda e a inserção no mercado formal de trabalho.  

Inúmeros são os desafios e obstáculos, mas significativas são as histórias acompanhadas 
e compartilhadas ao longo destes anos. Algumas destas experiências vivenciadas a partir 
dos atendimentos, das ações e dos projetos realizados pelas equipes em conjunto com os 
egressos e pré-egressos serão relatadas nos 48  



textos que compõem esta publicação. Também serão apresentadas reflexões, alegrias e 
angústias vivenciadas e sentidas pelos profissionais e estagiários que acolhem e sentem os 
desafios que se apresentam no cotidiano deste trabalho. Mas não só as agruras caracterizam 
o trabalho com os egressos do sistema prisional. Ao longo do tempo e do caminhar, persiste 
a certeza de que há muitas possibilidades para além da prisão. Há beleza nas vidas que se 
refazem, nas esperanças que ressurgem, nos projetos pessoais que se realizam apesar das 
adversidades. Dentre muitas lições, a mais importante é a de que a liberdade é uma 
conquista diária que exige vontade individual, mas, sobretudo, oportunidades sociais.  

Acreditando que a vida está para além das prisões, seguimos trabalhando pela cidadania 
e pela liberdade... 

Esta é a nossa vocação, está é a nossa marca! 
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