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REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA 

 

Despertar a consciência dos Alunos para a importância da Reintegração Social  e de sua 

atuação profissional como protagonista nesse processo. 

 

• INTEGRAR: Tornar inteiro ou integral;    inteirar;  completar;   integralizar;                 

fazer  parte  de  um  todo;  associar-se;    incorporar-se. 

 

• Reintegrar não significa “tratar”, mas estimular a diminuição do encarceramento, 

promovendo condições para que esse indivíduo saia do cárcere “inteiro”  para 

incorporar-se” novamente à sociedade (de onde ele é originário). 

 

OBJETIVO DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Nesse sentido, a reinserção assume o caráter de reconstrução das perdas e seu objetivo 

é a capacitação da pessoa para exercer em plenitude o seu direito à cidadania. É a reversão 

dos valores nocivos do condenado para valores benéficos para a sociedade. Trata-se da 

abertura do cárcere para a sociedade, da sociedade para o cárcere, de tornar o cárcere cada 

vez menos cárcere.  

                                        Alessandro Baratta, l990 

 

Art. 10 (LEP)  

A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade. 
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O PAPEL DO AGENTE 

 

Para reflexão: 

 A situação do apenado; 

 Trabalhando a favor da Sociedade e do Estado; 

 Exercitando a Reintegração Social; 

 Problematizações. 

A Segurança e a Disciplina devem estar inseridas em todas as ações dentro do contexto de 

Reintegração. 

 

ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL E 

CIDADANIA 

 

DECRETO Nº 54.025, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009 

 

Cria e Organiza na Secretaria da Administração Penitenciária, a Coordenadoria de 

Reintegração Social e Cidadania e dá providências correlatas. 

Dentre as atribuições da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania elencamos abaixo 

as seguintes: 

I I - Promover:  

a) A articulação sistemática das Unidades da Secretaria para elaboração, implantação, 

avaliação, revisão e reajustes dos planos, programas, projetos e atividades de reintegração 

social dos sentenciados e dos egressos;  

IV - Propor: 

a) As diretrizes para o desenvolvimento social e humano de indivíduos autores de 

práticas delituosas e seus familiares;  

c) A acelebração de convênios, parcerias, cooperações técnicas e afins;  

V - Incentivar o desenvolvimento de estudos e pesquisas no campo penitenciário e em 

outros correlatos;  
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VI - Elaborar e propor normas que visem à reintegração social dos sentenciados e dos 

egressos;  

VII- Coordenar as políticas voltadas ao desenvolvimento social e humano dos 

sentenciados; 

VIII - Fomentar a aplicação: 

a) das políticas de atenção ao egresso e aos familiares de presos; 

      b) das penas e medidas alternativas; 

IX - Articular ações de intercâmbio, cooperação técnica e integração de trabalho com 

unidades do sistema penitenciário, órgãos e entidades públicas/particulares, e organizações 

não governamentais, com vista à inserção social dos presos; seus familiares; egressos e 

beneficiários de concessões legais; 

X - Apontar diretrizes de trabalho aos profissionais técnicos em exercício nas 

Unidades Prisionais; nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas; nas Centrais de Atenção 

ao Egresso e Família e nas Células de Referências Técnicas.  

Veja organograma completo no decreto 54.025, de 16 de fevereiro de 2009. 

 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO DA COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL E CIDADANIA 

 

GARS – Grupo de Ações de Reintegração Social 

 

O Grupo de Ações de Reintegração Social (GARS) é responsável por elaborar, 

acompanhar e avaliar a implementação dos programas e projetos de reintegração social nas 

unidades da Coordenadoria e Unidades Prisionais, dando suporte técnico, além de zelar pelo 

constante aprimoramento dos sistemas de acompanhamento e controle das atividades 

desenvolvidas na área. 

O Grupo possui em sua estrutura o Centro de Referências Técnicas que articula essas 

ações nas unidades através das Células de Referências Técnicas e o Centro de Políticas 

Específicas que desenvolve e coordena políticas e ações para grupos específicos de idade, 

gênero, étnico e necessidades especiais em todos os setores da Secretaria da Administração 

Penitenciária. 
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Centro de Políticas Específicas 

 

O Centro de Políticas Específicas (CPE) desenvolve e coordena políticas e ações para 

grupos específicos de idade, gênero, étnico e necessidades especiais em todos os setores e 

unidades da Secretaria da Administração Penitenciária. Para tanto, o CPE identifica e publica 

dados referentes ao perfil destes grupos específicos, suas demandas e necessidades, propondo 

programas e projetos que atendam as necessidades dessas pessoas. 

O grupo de Ações de Reintegração Social, dentre várias ações, tem como ação 

contínua o Programa Pró-Egresso, que busca a preparação do preso para a liberdade, 

promovendo curso técnico de formação profissional e outras providências. 

 

PRÓ-EGRESSO 

 

O Programa Estadual de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário – PRÓ-

EGRESSO – é resultado da conjunção de esforços entre a Secretaria da Administração 

Penitenciária (SAP), por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC) 

e a Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho (SERT). 

O Programa visa promover a reintegração social dos egressos do sistema 

prisional, presos em regime semiaberto e apenados com penas restritivas de direito, 

além dos familiares destas pessoas, considerando que a qualificação profissional e o 

trabalho são indispensáveis ao processo de reinserção na sociedade, ao acesso à condição de 

cidadania e a consequente diminuição da vulnerabilidade social e do índice de reincidência 

criminal. 

Trata-se de uma parceria onde os egressos são inclusos nos programas oferecidos pela 

SERT, com o diferencial de que em alguns deles as cotas estarão definidas. 

Fazem parte dessa parceria também o CNJ – Conselho Nacional de Justiça, a FIESP – 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia. 

No Programa Estadual de Qualificação e de Requalificação Profissional (PEQ), os 

egressos atendidos pelas unidades da CRSC e sentenciados que cumprem pena em unidades 

prisionais de regime semiaberto terão nove mil vagas disponíveis para o ano de 2012. 
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Os cursos são focados nas novas exigências do mercado de trabalho e nas necessidades 

de mão de obra da região onde os beneficiados residem. Para tanto, a SERT possui 

mapeamento nesse sentido de todas as regiões do Estado. 

Assim, tanto os usuários da CRSC, como os presos do semiaberto (que ganham a 

liberdade em curto espaço de tempo) qualificados, terão maior chance de serem 

imediatamente inseridos no mercado de trabalho, através dos programas oferecidos pela 

SERT como: 

 Emprega São Paulo 

 Frente de Trabalho 

 Time de Emprego 

 Via Rápida 

 Carteira de Trabalho 

No caso do programa “Emprega São Paulo” esses grupos têm um identificador no site 

visível somente para nossos operadores, permitindo dar preferência a esses usuários 

cadastrados. 

O Pró-Egresso vem de encontro à demanda mais urgente apresentada pelos egressos que 

é a empregabilidade. Pensando nesse ponto intrínseco da reintegração, O Governo do Estado 

de São Paulo lançou o decreto nº 55.126/09 que faculta aos administradores dos órgãos do 

Estado, quando da contratação de empresa para prestar serviços, exigir que esta tenha no seu 

quadro funcional um percentual mínimo de 5 % de egressos do sistema prisional. 

O Pró-Egresso vem impulsionar a reintegração social no Estado de São Paulo, criando 

mecanismos que visam combater todas as possibilidades de que os usuários voltem a delinquir 

em decorrência da falta de oportunidades e do preconceito. 

 

A edição dos Decretos 55.126, de 07 de setembro de 2009 e alterações - Decreto 56.290, 

de  15 outubro de 2010, “Institui o Programa de Inserção de Egressos do Sistema Prisional no 

mercado de trabalho e a  Resolução SAP - 29, de 28-1-2011. “Dispõe sobre a inserção de 

dados no Programa Pró- Egresso, no âmbito das Unidades Prisionais que integram a 

Secretaria da Administração Penitenciária”. ...”devem ser preenchidos os campos Dados 

Pessoais; Endereço; Contatos; Documentos; Escolaridade; Área de Interesse e Cursos 

Extracurriculares.” 

 



8 

 

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO EGRESSO E FAMÍLIA 

 

O Programa de Atenção ao Egresso e Família é uma política pública da Secretaria de 

Estado da Administração Penitenciária - SAP, através da Coordenadoria de Reintegração 

Social e Cidadania, que tem por finalidade dar assistência direta ao egresso 

contextualizado no seu âmbito familiar, com vistas à autonomia e postura cidadã para 

que possam retomar o convívio social mais amplo. 

O desenvolvimento do programa tem por base o estreitamento dos vínculos 

familiares, a construção e ampliação da rede de apoio, parcerias com órgãos 

governamentais e não governamentais, focando as ações em cinco âmbitos: social, 

educacional, trabalho, saúde e jurídico; assim como contemplam, principalmente, 

projetos que visam à capacitação profissional e geração de renda. 

O trabalho com o egresso prisional é desenvolvido pelo Departamento de Atenção ao 

Egresso e Família, por meio das 22 Centrais de Atendimento ao Egresso e Família (CAEF), 

atualmente em funcionamento.  

 

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO EGRESSO E FAMÍLIA EM NÚMEROS 

 

Desde o ano de 2003, quando foi criado o então Departamento de Reintegração Social 

Penitenciário, os trabalhos se intensificaram a cada ano e, com o aumento do número de 

estabelecimentos penais, fez-se necessário disponibilizar os serviços de atenção ao egresso em 

todas as regiões do Estado. 

O Manual do Egresso “Dicas – O Guia que Você Precisa para Ficar Livre de Vez” foi 

uma iniciativa pioneira no Brasil e mostrou-se um mecanismo eficiente na divulgação das 

CAEFs e da rede social de apoio, pois foi distribuído em todas as unidades prisionais da SAP 

mais de 100 mil exemplares, quando de seu lançamento, no início de 2007. Foi identificado 

por meio dos relatórios de acompanhamento do ano em questão, aumento de mais de 100% no 

número de atendimentos realizados pelas centrais. 

 Segundo dados do INFOPEN/DEPEN do Ministério da Justiça, o total da população 

carcerária da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo em 2007 

girava em torno de 141.609 sentenciados. Dentro deste universo, estimou-se que havia no 

referido ano cerca de 22.000 egressos do Sistema Prisional da SAP. De acordo com os 
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relatórios de acompanhamento, as CAEFs atenderam 12.016 egressos, ou seja, 54,6% do total 

de egressos estimado pelo DEPEN.   

 O Guia é um instrumento prático que contém orientações simples e objetivas para 

facilitar o processo de retomada da liberdade após a saída da prisão. Ele aborda questões de 

urgência e de necessidade: condições para sobrevivência, situação jurídica e documentos 

civis e saúde imediata. Todos os serviços apresentados são referenciados e, na sua maioria, 

gratuitos. O guia está disponível em versão digital no portal da SAP www.sap.sp.gov.br .   

 

PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE 

 

O Programa de Prestação de Serviço à Comunidade no Estado de São Paulo tornou-se 

possível através da iniciativa entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário mediante a Portaria 

nº 08/97 que viabilizou a criação e atuação da Secretaria da Administração Penitenciária 

(SAP) no Programa. 

As penas restritivas de direito, conhecidas como penas e medidas alternativas são 

destinadas a infratores de baixo potencial ofensivo com base no grau de culpabilidade, nos 

antecedentes, na conduta social e na personalidade, visando, sem rejeitar o caráter ilícito do 

fato, substituir ou restringir a aplicação da pena de prisão. 

 Trata-se de uma medida punitiva de caráter educativo e socialmente útil imposta ao 

autor da infração penal que não afasta o indivíduo da sociedade, não o exclui do convívio 

social e familiar e não o expõe às agruras do sistema penitenciário.  

 A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por meio da Coordenadoria de 

Reintegração Social e Cidadania, promove a expansão quantitativa e qualitativa da aplicação 

das penas de prestação de serviços à comunidade, oferecendo ao Poder Judiciário programas 

de acompanhamento, fiscalização do cumprimento das medidas impostas, implementação de 

atividades operacionais visando reduzir o índice de reincidência criminal e fomentar a 

participação da sociedade neste processo. 

No programa de PSC, o apenado é encaminhado pelo Poder Judiciário a uma Central 

de Penas e Medidas Alternativas (CPMA), onde passa por avaliação psicossocial e de 

levantamento de demandas, além da avaliação de suas potencialidades (profissão, graduação, 

conhecimentos e habilidades), bem como suas limitações/restrições. Posteriormente, é 

encaminhado a uma instituição (governamental ou não) sem fins lucrativos para preencher 

postos de trabalho, de acordo com o perfil levantado na entrevista. 

http://www.sap.sp.gov.br/
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            A atuação das CPMAs é recebida pela sociedade de forma positiva nos municípios, 

havendo o reconhecimento concreto de reparação pelo ato cometido, criando uma via de mão 

dupla onde infrator e sociedade são beneficiados: resgata o indivíduo para o seio da 

coletividade, onerando significativamente menos o erário em relação às penas privativas de 

liberdade. 

            Atualmente, a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, através do 

Departamento de Penas e Medidas Alternativas, conta com 44 Centrais de Penas e Medidas 

Alternativas em 39 Municípios do Estado de São Paulo. .  

 

DEPARTAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS EM NÚMEROS 

            O custo por apenado em penas alternativas é de R$ 22,90 (Fonte CRSC) enquanto no 

regime fechado o valor gasto por preso é de aproximadamente R$1200,00 (Fonte SAP). A 

eficácia do programa está explícita no seu índice de reinclusão que é de apenas 4,7% (Fonte 

CRSC), contra os mais de 60% (Estimativa) de reinclusão no sistema fechado.  

            Outro fator que contribui sensivelmente para o sucesso do Programa é a parceria com 

as Instituições. Elas são selecionadas pelas Equipes Técnicas das CPMAs, que levam em 

consideração vários atributos para que possam ser cadastradas. A lisura nos procedimentos, 

idoneidade e responsabilidade social são alguns dos critérios.  

 

PRINCIPAIS DELITOS CONDENADOS A PSC EM 2010 

 

Entre os diversos delitos que podem ser submetidos às penas ou medidas alternativas 

são mais frequentemente aplicados nos artigos: 

 

Do Código Penal: 

 

 Artigo 331 – desacato (3,1%); 

 Artigo 180 – receptação (4,2%); 

 Artigo 171 – estelionato (4,3%); 

 Artigo 155 – furto (15,7%); 

 Artigo 129 – lesão corporal (5,8%); 

 Artigo 50 Lei 3688/41 (LCP) - estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar 

público ou acessível ao público (3%); 
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 Lei 10826/03 Artigo 16 – portar arma de fogo de uso restrito (4,3%); 

 Artigo 14 da Lei 10826/03 – portar arma de fogo de uso permitido (3,8%); 

 Lei 11343/06 Artigo 28 – dependentes químicos (12,1%). 

 

Do Código de Trânsito Brasileiro: 

 

 Artigo 306 – dirigir embriagado (1,8%); 

 Artigo 309 – dirigir sem habilitação (3,3%). 

FUNAP - FUNDAÇÃO “PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL” 

A Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel", instituída há mais de 30 anos, é 

vinculada à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e tem por missão contribuir 

para a inclusão social de presos e egressos, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos, 

cidadãos e profissionais. Para isso, planeja, desenvolve e avalia, no âmbito estadual, 

programas sociais nas áreas da assistência jurídica, da educação, da cultura, da capacitação 

profissional e do trabalho para as pessoas que se encontrem privadas de liberdade, 

contribuindo para a inclusão social dos mesmos. 

Na área de assistência jurídica, a FUNAP criou, em 1977, o “Projeto Jus - Apoio 

Jurídico ao Preso”, com o objetivo de prestar assistência jurídica integral aos presos carentes 

de recursos financeiros. Atualmente, conta com 271 advogados para atender uma população 

prisional de cerca de 165.000 presos recolhidos em 148 unidades prisionais. 

Na área de educação, a FUNAP oferece Programa de Educação Básica (Alfabetização, 

Ensino Fundamental e Médio) às pessoas recolhidas no sistema, com foco na formação cidadã 

e continuada de todos os agentes, buscando a Educação plena. Para tanto, implantou escolas 

em 107 unidades prisionais, atendendo mais de 16.000 presos e as mantém com recursos 

próprios. 

Na área cultural, a FUNAP desenvolve várias atividades nas unidades prisionais, 

destacando-se: a) 146 Salas de Leitura, formadas com, no mínimo, 1.000 títulos, e equipadas 

com computadores para controle e otimização do acervo; b) oficinas, cursos e palestras sobre 

temas variados, como artesanato, informática, teatro, formação humana, música (coral e 

banda), meio ambiente e línguas estrangeiras. 
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Na área da profissionalização, a FUNAP tem centrado esforços na realização de cursos 

profissionalizantes com certificação que invistam na perspectiva de formação integral (gestão, 

cidadania, mercado, empreendedorismo, cooperativismo, etc.), e buscando sempre a 

especialização de forma a criar real possibilidade de ingresso no mercado formal de trabalho. 

Na área laboral, por meio do Programa de Alocação de Mão de Obra, propicia geração 

de renda e experiência profissional, abrindo postos de trabalho para os presos e egressos, tanto 

em órgãos públicos, empresas privadas e terceiro setor, como nas Oficinas de Produção 

próprias: confecção de uniformes, com central de corte de tecido industrial; tapeçaria de 

cadeiras fixas e giratórias; fabricação de móveis escolares e cadeiras universitárias; 

marcenaria para fabricação de kits para reforma de móveis escolares; metalurgia para 

fabricação de móveis de escritório; montagem de móveis de escritório; fabricação de papel 

artesanal, e, por fim, reciclagem de lixo sólido. 

 

 

DASPRE 

Recentemente, a FUNAP desenvolveu uma ideia inovadora no que se refere ao 

trabalho dentro do sistema prisional. Trata-se da DASPRE, uma marca essencialmente 

desenvolvida pelas presas, através da qual são fabricados produtos artesanais de alta qualidade 

visando atender um mercado diferenciado.  

O objetivo do projeto vai além da fabricação e comercialização dos produtos. O que se 

pretende é qualificar as presas tanto no que se refere às técnicas de artesanato, quanto em 

relação à estruturação de um possível empreendimento. 

EDUCAÇÃO > HISTÓRIA 

Desde 1979, a FUNAP é responsável pela educação no sistema prisional do Estado de 

São Paulo. Nesses 30 anos, desenvolveu uma importante experiência de educação nas prisões, 

criando uma tecnologia social. 

Hoje, a Fundação tem escolas em 107 Unidades Prisionais, atendendo cerca de 16.000 

alunos.  
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Conta com um quadro de educadores composto por dois segmentos importantes: 

profissionais concursados e monitores presos. 

A presença do monitor preso em sala de aula constitui-se numa importante iniciativa 

da FUNAP porque é uma política de formação profissional e humana, uma vez que esses 

educadores passam por processo de formação e acompanhamento contínuos. Ou seja, esses 

monitores, além da remuneração, recebem um benefício adicional – a formação como 

educador. 

Além das classes de educação escolar, a FUNAP desenvolve outros cursos, tais como: 

Informática, Idiomas e Língua Portuguesa para estrangeiros. 

 

Objetivos do Programa de Educação 

 

•      Contribuir para redução do analfabetismo e elevação da escolaridade no Sistema 

Penitenciário Paulista, bem como a diminuição dos índices de reincidência resultantes da falta 

de condições próprias de vida e trabalho; 

•      Oferecer educação pautada na realidade adulta e articulada com as atividades culturais e 

de trabalho; 

•      Construir e implementar um programa de educação de jovens e adultos no Sistema 

Prisional Paulista que contribua para o desenvolvimento humano e a inserção do egresso na 

sociedade, com maiores possibilidades de participação no mercado de trabalho. 

 

 

PROGRAMA “CARPE DIEM” 

 

Grande parte dos detentos que chegam aos Centros de Detenção Provisória é presa em 

flagrante por delitos de baixo potencial ofensivo, como furto, receptação, porte irregular de 

arma de fogo e outros ilícitos sem violência ou grave ameaça, além de muitas vezes serem 

primários.  
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O tratamento dispensado a estes presos de “baixo potencial ofensivo” é idêntico ao 

efetuado aos detentos de “alta periculosidade” (reincidentes contumazes, integrantes de 

facções criminosas ou praticantes de crimes com grave violência à pessoa). 

No modelo atual, ambos os casos são encaminhados às celas de inclusão para os 

procedimentos de entrada, sendo posteriormente designados a uma cela nos pavilhões 

habitacionais. Dessa forma, a permanência de presos de baixo potencial ofensivo com presos 

de alta periculosidade é danosa aos primeiros na medida em que serão subjugados pelos 

segundos, estando sujeitos a uma série de perniciosas influências. 

Os presos de baixo potencial ofensivo são normalmente agraciados com benesses 

legais como a Liberdade Provisória ou penas alternativas à de privação da liberdade, fazendo 

com que fiquem detidos apenas durante o trâmite legal dos pedidos. Após a concessão do 

benefício, são libertados sem que qualquer terapia prisional tenha sido aplicada, restando do 

período preso apenas a revolta, a coalizão com ideias ou a cooptação desses indivíduos por 

facções criminosas. 

Inicialmente, quando da chegada do preso aos Centros de Detenção Provisória (hoje está em 

funcionamento o projeto piloto no CDP de Sorocaba), serão analisados os aspectos objetivos 

para sua inclusão. 

 

São requisitos essenciais para a inclusão no projeto “Carpe Diem”: 

 

a) Ser o acusado primário ou, se reincidente, ter sido condenado em delito considerado 

de baixo potencial ofensivo. Entenda-se por crimes de baixo potencial ofensivo aqueles 

praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto, para o objeto do projeto “Carpe 

Diem”, o previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro e que atendam aos requisitos 

previstos nos incisos I e III do artigo 44 do Estatuto Repressor Pátrio, que reza sobre a 

aplicação das sanções substitutivas.    

b) Se reincidente, ter sido condenado pela prática de delito considerado de menor ou 

baixo potencial ofensivo: 

c) Não ter sido anteriormente recolhido a nenhum estabelecimento carcerário.  

  São delitos atendidos pelo projeto “Carpe Diem”, entre outros:  

 Delitos na modalidade culposa;  

 Lesão Corporal; 

 Furto;  
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 Apropriação Indébita;  

 Estelionato;  

 Receptação;  

 Uso de documento falso; 

 Contrabando; 

 Descaminho; 

 Porte ou Posse irregular de arma de fogo;  

 Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por 

litro de sangue igual ou superior a seis decigramas, ou sob a influência de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência. 
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