
“... impossível adivinhar quantos dias, meses, anos, me 

separavam da liberdade; e realmente a idéia de ser posto na rua, sem 

armas, sem defesa, me causava arrepios. Medonho confessar isto: 

chegamos a temer a responsabilidade e o movimento, enervamo-nos a 

arrastar no espaço exíguo os membros pesados. Bambos, fracos, não nos 

agüentaríamos lá fora; a menor desgraça é continuarmos presos, inertes, 

descomedindo-nos em longos bocejos1.” 

(Graciliano Ramos em Memória do Cárcere) 

 

 

 

 

1. HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO    

 

O Programa de Reintegração Social de Egressos do Sistema Prisional – PRESP, em 

conformidade com a Lei de Execução Penal (art.25), foi fundado em 2003, a partir do 

decreto 43.295, tendo instituído o início das suas atividades no segundo semestre de 

2004 em três municípios e ampliado em 2006 para mais oito, presente  hoje em 11 

localidades: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Ipatinga, 

Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora e Uberaba.  

O PRESP atua na prevenção terciária, isto é, especificamente para pessoas que 

sofreram processos de criminalização e cerceamento de liberdade, e visa diminuir as 

exclusões e estigmas decorrentes dessa experiência. Para isso, o programa conta com 

uma equipe composta por profissionais e estagiários das áreas de Direito, Psicologia e 

Serviço Social. As equipes do PRESP são compostas por, no mínimo, um profissional de 

cada uma das áreas mencionadas, mas sujeitas a ampliação de acordo com avaliações 

sobre a demanda de atendimentos. São acompanhadas por três supervisores 

metodológicos que escutam, discutem, propõem e contribuem no desenvolvimento 

metodológico do programa. Além desse acompanhamento, há forte empenho em 

permanente qualificação dos profissionais através de capacitações periódicas, bem como 

o fomento, ao estimular e facilitar o acesso, às buscas por outras formas de qualificação a 
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partir do movimento de cada técnico.  

Até o ano de 2008 o PRESP não contava com essa estrutura. Havia em cada núcleo 

um técnico de referência para o programa e a responsabilidade pelos atendimentos era 

partilhada com as equipes do Programa CEAPA.  A partir do início de 2009, as equipes 

passaram a ter a configuração atual, ratificando os avanços apresentados pelo programa 

ao longo de sua existência. Nos últimos anos, em especial, a atenção ao egresso do 

sistema prisional obteve mais espaço na agenda da política de segurança pública, 

consequentemente, houve aumento da destinação orçamentária, maior articulação 

intersetorial e incremento na divulgação das ações do PRESP.  

 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral   

Na abordagem de prevenção terciária, o Programa propicia o acolhimento às 

pessoas que já cumpriram medida de privação de liberdade, promovendo condições para 

a sua retomada à vida social coletiva, através da inclusão do indivíduo e familiares, 

visando ao máximo o distanciamento das condições que provoquem a reincidência 

criminal. O Programa busca ir além da determinação legal, porém parte desta como 

obrigação mínima sob sua responsabilidade. De acordo com a LEP2/: 

Art 25. A assistência ao egresso consiste: 

I – na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; 

II – na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento 

adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses; 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado uma única vez, 

comprovado, por declaração do assistente social, o emprenho na obtenção de emprego. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 - Ampliar as condições para o conhecimento e acesso do público aos direitos 

previstos na Lei de Execução Penal;  

 - Viabilizar o acesso aos direitos sociais para potencializar condições de cidadania; 

 - Reduzir fatores estigmatizantes; 

 - Apresentar alternativas descriminalizatórias de cumprimento de condicionalidades 

impostas pelo sistema penal; 
                                                 
2  Ver Lei de Execução Penal, 7.210/84 



 - Contribuir no fortalecimento de aspectos subjetivos dos usuários com vistas a 

diminuir os efeitos da prisionização; 

 - Contribuir na ressignificação de processos históricos e socioculturais de 

opressão. 

 

 

 

3. O PÚBLICO ATENDIDO 

 

As pesquisas realizadas acerca do perfil da população carcerária no Brasil 

demonstram que o sistema penal segrega do convívio social uma parte da população já 

anteriormente excluída dos direitos sociais básicos.  Este dado não cria uma relação 

necessária entre exclusão e criminalidade, uma vez que não é uma proposição lógica 

extrair da exclusão a criminalidade, pois tanto existem excluídos não-criminosos como 

criminosos não-excluídos. Porém, do universo criminal, a pena de prisão recai para os já 

excluídos socialmente (aqueles já marginalizados, desprovidos dos direitos sociais 

fundamentais básicos).  

Assim, as pessoas egressas do sistema prisional refletem, na perspectiva social, o 

mesmo grau de exclusão da maioria da população brasileira. O agravante é que, além 

deste padrão de exclusão social, somam-se aos egressos do sistema prisional novas 

características: a qualidade de “criminoso”, a subjetividade afetada pela vivência em 

reclusão, as relações sociais corroídas pela distância imposta pela prisão, o estigma de 

violência-criminalidade reforçada na condição de sujeito do sistema prisional. Esses 

impactos da experiência prisional incidem de forma indelével sobre o indivíduo, porém há 

sempre uma filtragem sendo realizada por ele.  “Ele não pode fazer abstração dessa 

subjetividade, ele não pode fazer abstração desse social, mas ele não sofre passivamente 

esse social”3. É fundamentalmente nesse processo de retradução, que o PRESP se 

propõe a contribuir com o indivíduo.  

A definição do público usuário do PRESP é estabelecida a partir da Lei de Execução 

Penal (7.210/84). O artigo 26 define o egresso como:  

I – O liberado definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento; 

II – O liberado condicional, durante o período de prova. 

 

Ampliando consideravelmente o disposto na lei e amparado por incorporações e 
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adaptações da dinâmica sócio-jurídica, o Programa de Reintegração Social de Egressos 

do Sistema Prisional passou a atender o seguinte público:  

 - Liberados definitivos do sistema penitenciário; 

 - Livramento Condicional a partir de acordos firmados com as Varas de Execuções 

Criminais em cada município; 

 - Prisão Domiciliar, nos casos em que há alguma condição imposta pelo juiz que 

viabilize a atuação do Programa, como a Prestação de Serviços a Comunidade; 

 - Prisão Albergue nas mesmas condições do item anterior. 

 

O artigo 36 do Código Penal prevê a progressão para regime aberto a partir da 

percepção de aspectos ligados a “autodisciplina e senso de responsabilidade”, requisitos 

de cunho subjetivo materializados na comprovação de trabalho. Além disso, a lei 

determina que os liberados permaneçam em seu tempo livre em espaços de 

“ressocialização”, através de cursos e programas. Esses espaços seriam as Casas dos 

Albergados. Infelizmente as condições encontradas pelos egressos são muito diferentes 

daquelas determinadas pela lei e, é a partir desta realidade por ele vivenciada, que o 

Programa atua. 

 As configurações de atendimento do PRESP aparecem como equipamento público 

de acompanhamento em liberdade. Em muitas comarcas, pela ausência de Casas de 

Albergados, Juízes da Varas de Execução Criminal determinam que o sentenciado em 

regime aberto cumpra a pena em Prisão Domiciliar, associando a essa determinação a 

Prestação de Serviços a Comunidade. O PRESP recebe o público nesta condição em 

vários municípios, porém busca desenvolver ações junto ao judiciário que reduzam o 

caráter de “dupla pena” da prestação de serviços através da formulação de 

acompanhamentos diferenciados junto ao Núcleo de Prevenção à Criminalidade.    

Desta maneira, o programa se propõe a atender atualmente todas as pessoas 

egressas do sistema prisional que cumpriram a sentença de privação de liberdade, 

mesmo que não sejam liberados definitivos, nem sujeitos em livramento condicional. A 

adesão a essas modalidades de atendimento se justifica pela compreensão de que a 

experiência de privação de liberdade é o bastante para tornar significativo o objetivo do 

PRESP de potencialização das condições de cidadania dessas pessoas.  

 

 

 

4. ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA PRISIONAL E GRUPOS DE APOIO À PESSOA 



PRIVADA DE LIBERDADE (AÇÕES AOS PRÉ-EGRESSOS E FAMI LIARES) 

 

Convencionou-se chamar de pré-egresso o sentenciado que se encontra, a 

aproximadamente, seis meses de receber o direito de progressão de regime prisional. 

Esta ação busca divulgar o programa, iniciar um vínculo com os pré- egressos e viabilizar 

o acesso a direitos imediatamente quando da sua saída.  

Sendo assim, as inserções do PRESP no espaço prisional podem ser dar em vários 

níveis, que dependerão basicamente das possibilidades de articulação de sua equipe com 

o modelo de gestão da unidade prisional local.  Em alguns casos, inicia-se pela 

participação em Comissões Técnicas de Classificação (CTCs), método de 

acompanhamento dentro do sistema penitenciário, que permite um primeiro conhecimento 

da situação do preso, podendo evoluir para ações de divulgação ou mesmo para 

execução de projeto temático com grupos reflexivos dentro da unidade prisional. O 

programa ainda propõe o atendimento aos familiares dos pré-egressos, entendendo 

fundamental o apoio familiar ao preso e, tão quanto importante será a partir do momento 

em que o sentenciado receber a liberação.   

Nas visitas às unidades prisionais predominam estratégias de divulgação do PRESP. 

Integrantes da equipe do Programa expõem sobre o trabalho desenvolvido dos Núcleos 

de Prevenção à Criminalidade para os quais os pré-egressos serão encaminhados tão 

logo sejam liberados e estimulam estes a transmitirem aos familiares, no dia de visita ou 

em outros contatos, sobre a existência do programa como um suporte às suas 

necessidades. Além disso, pode-se estabelecer, nesse momento, uma aproximação que 

contribui para a redução de eventuais resistências da pessoa a procurar o NPC quando 

de sua saída.    

A aproximação e articulação com grupos e movimentos sociais que trabalham em 

prol do preso e do egresso é de fundamental importância para a consolidação da proposta 

do PRESP. À medida que o programa se aproxima da sociedade civil, pode-se ampliar as 

possibilidades de acesso do público a programas, projetos, grupos, potencializando a 

retomada de vínculos e a inclusão social.  

 

 

 

5. METODOLOGIA   

 

5.1. O encaminhamento do público  



 O sujeito egresso do sistema prisional chega ao PRESP através da sensibilização 

feita junto ao sistema prisional e por meio do encaminhamento do Poder Judiciário, pelas 

Varas de Execução Criminal de cada município, além da demanda espontânea.  

 

5.2. Acolhimento 

 Ao procurar pelo Núcleo de Prevenção à Criminalidade a pessoa será acolhida pelo 

técnico-social e o que se espera é que o primeiro atendimento seja direcionado como um 

acolhimento. Este é muito mais do que um simples atendimento. É uma forma de criar 

vínculos com o indivíduo. O acolhimento não se dá por meio de técnicas, mas acontece 

através de uma postura de escuta, de empatia e de aceitação do outro. Propõe-se que o 

egresso descubra um novo ambiente, no qual somente integrará caso seja sua vontade, 

ou seja, a participação da pessoa, a adesão ao acompanhamento deve dar-se de forma 

voluntária. A partir desse momento, o técnico social começara a a atuar dentro das 

especificidades de sua área de formação.  

 A postura do técnico no acolhimento não é buscar imprimir uma análise ou 

avaliação, mas se dispor a uma abertura de diálogo com o outro, buscando entender o 

contexto social em que a pessoa está inserida e as questões por ela mesma apontadas, 

não necessariamente preencher formulários e conduzir a uma metodologia fechada a ser 

no outro aplicada. Este primeiro encontro (que pode ser estendido a tantos outros quanto 

forem necessários e demandados pela pessoa) é realizado pelo técnico social e não de 

forma disciplinar por assistentes sociais, advogados ou psicólogos. Perceber esta 

diferença é fundamental. Aqui o que se espera do acolhedor é uma postura de 

sensibilidade humana e não a imposição de uma técnica apreendida e disciplinada por um 

campo do saber. 

 

5.3. Acesso aos Direitos sociais básicos 

  Considerando a garantia de direitos como importante fator de enfrentamento às 

vulnerabilidades sociais, o PRESP se constitui como uma das portas de entrada para a 

viabilização desses direitos, pois trabalha em conformidade com a Lei de Execução 

Penal4 que prevê a assistência material por um período de três meses a um ano, para 

egressos do sistema prisional. 

 Embora o programa não disponha de espaços próprios para abrigamento 

temporário do público, dispõe de cestas básicas e vale-transportes, a serem acessados 

conforme suas necessidades. Em relação ao abrigamento o programa se vale de 
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parcerias com políticas de assistência social, onde são realizados encaminhamentos para 

abrigos. Porém a moradia é uma demanda não suprida pelo Programa, apesar de uma 

das vulnerabilidades sociais das mais marcantes, porque nenhum abrigo suprirá a 

necessidade de uma moradia como condição primária à cidadania. 

 O trabalho do programa é realizado em parceria com as demais políticas 

setoriais como educação, saúde, assistência, trabalho, cultura, etc, pois se compreende 

que em traços gerais o público atendido é também publico das demais políticas sociais e, 

por essa razão, a intersetorialidade para o trabalho é determinante. São realizadas 

também parcerias com ONG's  e associações locais visando a ampliação das 

possibilidades de atendimento às demandas apresentadas pelo publico do programa. 

 

 

5.4. Acesso à educação 

       Educar é possibilitar ao ser humano a desconstrução do determinismo, 

compartilhando e gerando a criação de identidades culturais, tanto em sua dimensão 

individual, quanto coletiva. A educação só pode ser emancipatória se respeitadas as 

identidades, autonomias. Se são levadas em conta as experiências vividas. A educação 

deve ser dialogal, pois somente agregando histórias poderá estabelecer interação de 

aprendizagem entre os sujeitos, principalmente entre aqueles já adultos, marcados em 

sua trajetória por violências e privações.  

 A educação como meio de emancipação deve entender as peculiaridades do 

grupo a ela destinada, deve ter intencionalidade, que em nenhum momento pode 

significar mais exclusão e condicionamentos, porém, ao contrário, necessariamente deve 

desprender-se destes, desmistificando-os, problematizando-os e criticando-os, 

impulsionando a afirmação do indivíduo que neste processo se integra, eliminando 

posturas fatalistas que mistificam a realidade como sendo dotada de uma determinação 

intransponível. A educação deve contribuir para afirmar um ser de consciência crítica, 

passível de transformação e com autonomia de construção da sua própria história. 

 Assim, a educação deve ser instrumento para potencializar que o ser tenha 

consciência de si, da representação social a ele dirigida, dos condicionamentos gerados 

num contexto de violência, entender-se como agente de transformação inserido numa 

cultura, capaz dela modificar a partir do seu impulso criador. Impulsionar essa 

potencialidade é possibilitar reconhecer sua auto-estima e mais, superar a dicotomia entre 

teoria e prática, uma vez que o público atendido pelo PRESP, em sua grande maioria, não 

teve acesso à educação formal de modo contínuo em sua vida, e não reconhece qualquer 



funcionalidade desse acesso em sua trajetória. Provocar este interesse, aproximando a 

sua prática de um saber e mais, demonstrando que este conhecer pode interferir em sua 

realidade é um dos grandes desafios colocados ao PRESP. 

          Assim como no sistema prisional a baixa escolaridade é característica 

discriminatória, uma vez egresso deste sistema a realidade permanece, acentuando as 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal. Isto porque, a baixa escolaridade 

virá associada à ausência de oportunidades de emprego formal. As urgências quanto às 

necessidades materiais acabam por instalar-se naturalmente como prioridade 

independente da educação, que se torna projeto para um futuro jamais acessado para a 

grande maioria, frente a tantas outras privações nunca eliminadas.  

Ainda assim, acredita-se que o imobilismo nesse campo é a pior das saídas. 

Busca-se investir em estratégias contextualizadas e atraentes para que o caminho da 

educação encontre espaço na vida dos egressos. Embora seja investida importância na 

escolarização formal, que envolve títulos e normas reconhecidas em suas hierarquias 

sociais, o que se busca focar é o desenvolvimento de habilidades afetivas e cognitivas do 

sujeito, associadas aos conhecimentos formais, o que provocará num segundo momento, 

como conseqüência, a busca pela escolaridade. O acesso à escola formal nem sempre é 

atrativo ao público, por diversos fatores: incompatibilidade com o horário das aulas devido 

ao trabalho, principalmente para aqueles que ainda não concluíram o ensino fundamental; 

diferença etária do público com os demais estudantes; preconceito dos profissionais e dos 

colegas.  

O Programa busca associar-se a outras possibilidades, principalmente com a 

“Educação para Jovens e Adultos”, por possuir metodologia diferenciada, capaz de 

integrar melhor a realidade e as condições do público. Porém, é preciso construir essas 

soluções com cautela, porque o intuito do Programa é garantir a inclusão da pessoa e não 

formar grupos isolados de egressos. Assim, mesmo construindo alternativas, o ideal é 

agregar o público em outros grupos e comunidades e não constituir “turma de egressos” 

que venha a expandir rótulos e estigmas já presentes. 

 

5.4.1 Remição de pena por estudos 

Em meio a tantas dificuldades apontadas para a inclusão social do público, a 

educação tem um lugar especial por possibilitar condições de interpretação da realidade 

de forma crítica e participativa e com isso desenvolver um novo discurso diante do mundo 

à sua volta. Entende-se, no PRESP, que a educação se apresenta como a forma mais 

eficaz de produção de novas escolhas, mas são encontradas dificuldades nas propostas 



de aproximação do público à escola. Convive-se com uma noção equivocada de que a 

única razão motivadora para tal aproximação seria a possibilidade de aumento do 

potencial da empregabilidade, destituindo da educação o seu caráter libertador, numa 

concepção mais ampla.   

       Dentro do sistema penitenciário, a cada 3 dias de trabalho, 1 de reclusão é remido, 

conforme o art. 126 Lei de Execução Penal. A busca pela remição de pena por estudos 

para sentenciados em regime aberto e em livramento condicional traduz a intenção de 

trazer ao estudo o mesmo valor do trabalho, como instrumento de socialização, forma de 

agregar novos valores e de incorporar novas formas de relação. Por essa razão, as 

inquietações históricas do PRESP nesse campo mobilizaram a produção de agendas 

propositivas com o poder judiciário, para que haja remissão pelo estudo na execução 

penal da pessoa em meio aberto, mecanismo já em prática em alguns municípios. A ação 

de remissão pelo estudo somente é realizada a partir da anuência do juiz da execução, já 

que a norma não faz referência expressa a tal possibilidade, limitando esta frente de 

atuação do programa.  

 

5.5. Formação profissionalizante 

 É amplamente divulgada a escassa qualificação técnica dentre os vários focos 

de vulnerabilidades apresentados por pessoas egressas do sistema prisional. Grande 

parte dos egressos chegaram à vida adulta com alguma história profissional, curta ou 

longa, lícita ou ilícita. O PRESP procura resgatar a sua identidade no campo do trabalho, 

na maioria das vezes frustrada por uma história de falta de oportunidades, além de tarefas 

repetitivas e desprovidas de sentido e remuneração adequados ao longo da vida. O 

programa se esforça permanentemente para que os encaminhamentos a cursos de 

formação e qualificação profissionalizantes sejam oferecidos ao público e busca agregá-

los ao desejo de desenvolvimento de potencialidades, evitando assim a adesão irrefletida 

às oportunidades, o que acaba por gerar grande evasão.  

 Para possibilitar o acesso à profissionalização, o PRESP se associa a outras 

secretarias, órgãos, instituições públicas e privadas e universidades, buscando a 

disponibilidade de cursos conforme a demanda do público, além das oportunidades que 

possam aparecer no campo do trabalho a partir da oferta de vagas, buscando relacionar 

esta oferta também aos cursos profissionalizantes oferecidos.  

 

5.6. Empregabilidade  

 As transformações econômicas que marcaram a segunda metade do século XX 



e atingiram o Brasil, quase na virada para o século XXI, expuseram um cenário de 

crescente desemprego. Esta realidade favoreceu a precarização das condições de 

trabalho e remunerações insuficientes à garantia das necessidades básicas. Se este 

cenário torna difícil a busca por emprego a qualquer cidadão, mais difícil se torna ao 

cidadão egresso do sistema prisional. 

  O atestado de antecedentes criminais, documento exigido para ingresso no 

trabalho formal, é reconhecidamente um dos mais impactantes fatores de estigmatização 

da pessoa que passou pela privação de liberdade. A compreensão do PRESP sobre este 

atestado, é que ele ocupa, em regra, o lugar de uma insistente e destrutiva extensão da 

pena. 

   Nesse sentido, o programa ocupa um lugar de promoção de direitos, buscando 

criar melhores condições de empregabilidade do seu público. Sendo este o foco, opta-se 

pelo respeito às aspirações e projetos que cada pessoa, que busca o programa, coloca 

nesse movimento. Para além do encaminhamento, cabe à equipe do programa oferecer 

espaços de reflexão sobre o trabalho, as aspirações, os dilemas, as limitações e as 

repercussões geradas pela contratação, dramas e conquistas e, em algumas situações, 

esta mesma equipe ocupa um papel de mediador entre a pessoa e a empresa, emitindo 

uma “carta de apresentação”, onde afirma o vínculo do sujeito com o programa, como 

meio de diminuir o impacto do “atestado de bons antecedentes”. 

O Programa estimula (constitui) iniciativas junto ao (com o) público que ressaltem a 

Economia Solidária, como a execução de projetos de (as) Unidades Produtivas 

desenvolvidas pela SPEC, a partir de valores como autonomia, solidariedade, trabalho 

colaborativo e cultura de cooperação5.  

      Busca ainda, parceria com agências públicas de emprego e iniciativa privada, com 

destaque ao estímulo efetivo à colocação em vagas de emprego como política afirmativa, 

onde  o Estado garante incentivos econômicos para empresas que venham a contratar 

egressos do sistema prisional.  

 

5.6.1. Incentivo fiscal  pelos municípios 

 Dentre as propostas envolvendo articulações institucionais, inclui-se a busca de 

compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e os diversos setores da 

sociedade civil. Nesse contexto, o PRESP acessa o poder legislativo dos municípios e 

propõe a construção de audiências públicas, como estratégia para um amplo debate 

social, visando produzir avanços nas condições de vida dos egressos. Esta ação se 
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traduz na busca da aprovação de projetos de desoneração fiscal (impostos de 

competência municipal) a empresas que ofertarem postos de trabalho formal aos 

egressos.    

 

5.6.2. Incentivo econômico pelo Estado às empresas empregadoras do público  

 O governo do Estado de Minas Gerais instituiu a Lei 18.401 de 2009, que 

autoriza o Poder Executivo a subsidiar empresas que contratarem egressos do sistema 

prisional do Estado. A lei, aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

consolida a implantação do Projeto Regresso junto ao PRESP, lançado em junho do 

mesmo ano, em parceria com o Instituto Minas pela Paz.  

 Por meio do projeto Regresso, grandes, médias e pequenas empresas poderão 

contratar ex-detentos que cumpriram penas nas penitenciárias, presídios e Associações 

de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs). O Governo de Minas subsidiará as 

empresas empregadoras com repasse de dois salários mínimos para cada ex-detento 

durante período de 24 meses. 

 Para viabilizar a contratação, a SPEC  está publicando, ainda em 2009, um 

edital para credenciar as empresas interessadas em abrir vagas para ex-detentos. Após 

credenciada, a empresa deverá assinar um termo de compromisso com a SPEC e o 

Instituto Minas Pela Paz, para executar o programa e receber o subsídio. Os recursos 

repassados às empresas serão destinados exclusivamente ao subsídio da remuneração 

dos presos. Os egressos prestarão serviço às empresas com todos os direitos trabalhistas 

garantidos e salário de mercado, de acordo com a função desempenhada. 

 O art. 7° da Lei de Incentivo Econômico dispõe que o número de egressos 

contratados por pessoa jurídica para fins de obtenção da subvenção econômica 

observará a seguinte correlação entre quadro de empregados da contratante e número de 

egressos:  

 I  – de 3 a 20 empregados: 1 egresso; 

 II  – de 21 a 50 empregados: até 2 egressos; 

 III – de 51 a 100 empregados: até 4 egressos; 

 IV – de 101 a 150 empregados: até 6 egressos; 

  V – de 151 a 200 empregados: até 8 egressos; 

 VI – de 201 a 250 empregados: até 10 egressos; 

  VII – de 251 a 300 empregados: até 12 egressos; 

 VIII – de 301 a 350 empregados: até 14 egressos; 

 IX  – de 351 a 400 empregados: até 16 egressos; 



 X – de 401 a 450 empregados: até 18 egressos; 

 XI – de 451 a 500 empregados: até 20 egressos; 

 XII – acima de 500 empregados: até 5% (cinco por cento) do quadro de 

empregados. 

 

 Para se tornar integrante do projeto, a empresa deve comprovar regularidade 

com os fiscos estadual e federal, estar interessada em promover a equidade social e ser 

associada ao Instituto Minas Pela Paz, importante parceira responsável por sensibilizar o 

empresariado. Ao PRESP caberá a inscrição dos egressos interessados, junto ao NPC, 

além do acompanhamento durante o trabalho. 

 O projeto instaura um amplo debate na sociedade, estimulando a discussão em 

relação à inclusão social do egresso e a responsabilidade social de instituições públicas e 

privadas.  

 

 

5.7. Trabalho em grupos 

 Atividades grupais são importantes ações desenvolvidas pelo Programa de 

Reintegração Social de Egressos, pois contribuem para estreitamento de vínculos com os 

usuários e possibilitam o aprendizado e troca de experiências entre os participantes. Essa 

ação também contribui no fortalecimento da subjetividade e da sociabilidade, o que pode  

interferir nos ciclos de violência, minimizando-os. 

 

5.7.1. Grupos de acolhimento e promoção de cidadani a 

 Esses grupos são formados por adesão a partir de convites feitos pela equipe e 

não há qualquer negociação que condicione a participação à situação processual da 

execução penal. A partir dessa adesão as temáticas a serem tratadas são diversas, 

construídas a partir da demanda do público; tais como acesso ao trabalho fatores de risco 

e fatores de proteção; elevação da escolaridade; estigmatização  sofrida; discussões 

sobre o papel do programa, oficinas psicossociais, encontros lúdicos, eventos culturais, 

dentre outros.  

 

5.7.2. Grupos de substituição 

Em alguns municípios, em alternativa ao albergue o Judiciário aplica a prisão 

domiciliar condicionada à prestação de serviço a comunidade, a ser acompanhada pelo 

PRESP. Os grupos de substituição são propostas desenvolvidas pelo Programa como 



alternativa à condicionalidade de PSC. Ao invés de cumprirem um determinado número 

de horas semanais, os usuários participam de grupos quinzenais ou mensais onde são 

discutidas temáticas de direitos humanos, como, por exemplo, as relações raciais, gênero, 

cidadania, trabalho, estigmas, e demais temas correlatos.  

Os encontros podem ser distribuídos ao longo de períodos que variam de um 

semestre a um ano e duram, em média, duas horas. Essas temáticas são escolhidas 

como diretrizes por afetarem as dimensões coletivas e individuais do público, mas, além, 

como temáticas que perpassam a cidadania e a dignidade da pessoa humana, e surgem 

como motivadoras, além de mecanismo que potencializa a diminuição da reincidência 

criminal. Elas são discutidas e resignificadas como forma de interferir em ciclos de 

violência e conseqüentemente da criminalidade.  

É importante destacar a dificuldade encontrada pelo Programa em encaminhar o 

público para a PSC, considerando o estigma ao egresso e o tempo da prestação a ser 

cumprida, muito longo em muitos casos, por acompanhar o livramento condicional.  

 

 

 

6. REDE PARCEIRA  

 

As parcerias se dão em várias frentes de atuação do programa. São comuns os 

encaminhamentos de usuários de substâncias psicoativas para acompanhamento 

terapêutico, bem como o acesso a direitos básicos, como documentação, saúde, 

educação e trabalho. Várias demandas podem e devem contar com a existência de 

projetos ou equipamentos estruturados pelo próprio programa, mas estes não podem 

surgir como reprodução de aparatos já existentes e de responsabilidade de outras 

instituições na rede, principalmente políticas públicas do governo estadual ou municipal, 

como por exemplo, políticas de abrigamento, programas assistenciais, educação formal, 

saúde, etc. Por isso, o programa acredita e investe na necessidade de prospecção e 

fortalecimento de uma rede de parcerias em diversos setores, que possam englobar 

mecanismos do próprio Estado, municípios, iniciativa privada e terceiro setor.  

O Programa inclui no planejamento anual uma agenda de eventos com essa 

finalidade, chamados “Encontros de Rede”. Nesse conjunto entram as políticas setoriais 

de educação, saúde, assistência social, habitação e cultura, ONG's, dentre outros 

necessários à inclusão do público.  

 



 

 

 

 

7. FLUXOGRAMAS 

7.1. Egressos em livramento definitivo 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livramento  
Condicional 

(vínculo espontâneo) 

Encaminhamento pela 
Rede Social 

Encaminhamento pela 
VEC 

Encaminhamento pelo  
Sistema Prisional 

Acolhimento / Inscrição 

Grupo de Acolhimento 

Atendimento pelas áreas: Serviço Social/ Direito/ Psicologia 

Levantamento de demandas sociais 
(direitos básicos) 

Grupo Reflexivo Mercado de Trabalho Profissionalização Aumento escolaridade 

Acompanhamento 



 

 

 

7.1. Egressos em livramento condicional 
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Acompanhamento da 
VEC 

Assinatura da Condicional 
no NPC 

(periodicidade definida pela VEC) 

Acolhimento / Inscrição 

Grupo de Acolhimento 

Atendimento pelas áreas: Serviço Social/ Direito/ Psicologia 

Levantamento de demandas sociais 
(direitos básicos) 

Grupo Reflexivo Mercado de Trabalho Profissionalização Aumento escolaridade 

Acompanhamento 



 

 

 

 

 

7.3. Prisão domiciliar ou em condicional com presta ção de serviços a comunidade   

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisão Domiciliar ou  
Livramento  

Condicional com PSC 
 

Encaminhamento pela 
VEC 

Acolhimento / Inscrição 

Grupo de Acolhimento 

Atendimento pelas áreas: Serviço Social/ Direito/ Psicologia 

Grupo de Inicialização 

Grupo Reflexivo Mercado de Trabalho Profissionalização Aumento escolaridade 

Acompanhamento 

Levantamento de demandas sociais 
(direitos básicos) 

Proposta de Substituição à VEC 

Aceite pela VEC: 
Grupo de Substituição 

Não aceite: 
PSC - Encaminhamento 



 

 


