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RESUMO
Esta dissertação trata da reinserção social de condenados criminais às penas e medidas
alternativas consistentes na prestação de serviços às entidades públicas, tendo como
foco o Programa de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo. O referencial teórico incluiu discussão sobre a inserção social, sob a perspectiva
da democracia, da dignidade da pessoa humana, do trabalho e da cidadania. O estudo do
Programa de Penas e Medidas Alternativas (TRE-SP) foi realizado por intermédio de
pesquisa documental, complementado com pesquisa de campo com dados acerca da
integração desses condenados criminais com a sociedade através do trabalho realizado
em cartórios eleitorais paulistas. No segundo capítulo deste estudo foi apresentado
panorama a respeito da reinserção social, democracia, dignidade da pessoa humana e
valores sociais do trabalho. Buscou-se inteirar o leitor a respeito da relevância que tem a
reinserção social do condenado criminal por princípios basilares que sustentam a
sociedade. No terceiro capítulo há considerações sobre o Projeto Começar de Novo, uma
ferramenta legal de reinserção social de condenados criminais. Ainda, foi estudada a
condição do condenado criminal no Brasil. No capítulo terceiro se estudou a política
nacional de penas e medidas alternativas. No quarto capítulo, estudou-se o Programa de
Penas e Medidas Alternativas. Ainda, houve neste capítulo a pesquisa de campo em que
participaram 11 (onze) chefes de Cartório Eleitoral que manifestaram opiniões por
intermédio de respostas a questionário aplicado. Os resultados apontaram que o
Programa de Penas e Medidas Alternativas tem procurado resolver o problema vivido na
Justiça Eleitoral paulista que é o da carência de recursos humanos. Diante da
implementação dessa política pública criminal os condenados criminais se alinharam à
recomposição da força de trabalho nas unidades cartorárias. A pesquisa em tela estudou
e identificou uma conjugação de esforços entre entes públicos participantes do programa
visando à garantia dos direitos de cidadania aos condenados criminais. Verificou que os
Chefes de Cartório Eleitoral avaliaram de modo bastante satisfatório a política pública
implementada. A participação desses servidores garantiu a vários condenados criminais a
possibilidade de exercer ofícios específicos do seu cotidiano no ambiente cartorário. A
relevância do programa foi destacado pelos participantes da pesquisa, entretanto, devese compreender que inúmeros esforços ainda precisam ser feitos para a implementação
de outras políticas públicas que envolvam condenados criminais com trabalho digno e os
faça reinserir em sociedade após o cumprimento das medidas alternativas.
Palavras-chave: Reinserção social. Condenados criminais. Cartórios eleitorais.

ABSTRACT
This dissertation deals with the social reinsertion of criminal convicts to penalties and
alternative measures consistent in the provision of services to public entities, focusing on
the Alternative Penalties and Measures Program of the Regional Electoral Court of São
Paulo. The theoretical framework included a discussion on social insertion, from the
perspective of democracy, dignity of the human person, work and citizenship. The study of
the Alternative Penalties and Measures Program (TRE-SP) was carried out through
documentary research, complemented with field research with data on the integration of
these criminal convicts with society through work carried out in São Paulo electoral
registries. In the second chapter of this study, an overview was presented regarding social
reintegration, democracy, human dignity and social values at work. We sought to inform
the reader about the relevance of the social reintegration of the criminal convict by basic
principles that support society. In the third chapter there are considerations about the
“Projeto Começar de Novo”, a legal tool for the social reintegration of criminal convicts.
The condition of the criminal convicted in Brazil was also studied. In the third chapter, the
national policy on penalties and alternative measures was studied. In the fourth chapter,
the Alternative Penalties and Measures Program was studied. In addition, there was field
research in this chapter in which 11 (eleven) Electoral Registry heads participated, who
expressed their opinions through responses to an applied questionnaire. The results
showed that the Alternative Penalties and Measures Program has sought to solve the
problem experienced by the São Paulo Electoral Justice, which is the lack of human
resources. Faced with the implementation of this public criminal policy, criminal convicts
have aligned themselves with the recomposition of the workforce in the notary units. The
research on screen studied and identified a combination of efforts between public entities
participating in the program aimed at guaranteeing citizenship rights to criminal convicts.
He found that the Electoral Registry Officers evaluated the implemented public policy in a
very satisfactory way. The participation of these civil servants guaranteed several criminal
convicts the possibility of exercising specific trades in their daily lives in the notary
environment. The relevance of the program was highlighted by the research participants,
however, it must be understood that countless efforts still need to be made for the
implementation of other public policies that involve criminal convicts with decent work and
make them reintegrate into society after the fulfillment of alternative measures.
Keywords: Social reinsertion. Criminal convicts. Electoral registry offices.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho estudou e investigou a participação da Justiça Eleitoral paulista
na reinserção social de condenados criminais às penas de prestação de serviços às
entidades públicas.
Torna-se bastante difícil imaginar o desenvolvimento de uma nação onde
não haja busca por direitos e garantias aos seus cidadãos.
A Conferência de Viena, ocorrida no ano de 1993, elegeu a democracia
como a forma de governo mais adequada para a garantia dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais.
O tema desta dissertação está delimitado à Política Criminal e ao sistema de
Justiça Criminal em relação à reinserção social dos condenados criminais às penas de
prestação de serviços às entidades públicas existentes no Brasil.
A garantia dos direitos da cidadania foi um dos temas que delineou o
macrodesafio do Poder Judiciário no ano de 2020 em seu planejamento estratégico.
Ademais, o Programa de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo, aqui estudado, trouxe ferramentas que identificaram
nessa política pública criminal uma conjugação de esforços para que os sujeitos
envolvidos tenham ganhos para si próprios, para a sociedade e para o serviço público
federal.
Do questionário aplicado, observou-se que este programa de reinserção
social possibilitou o efetivo trabalho de condenados criminais e o seu desenvolvimento
educacional, além de serem notadas através da implementação dessa política pública
criminal as garantias constitucionais aos cidadãos.
A abordagem foi realizada no Estado de São Paulo em cartórios eleitorais
onde houve a inclusão de condenados criminais no Programa Integrado de Penas
Alternativas da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania.
Esta pesquisa encontrou no Projeto Começar de Novo, do Conselho
Nacional de Justiça, campo profícuo de estudo para a verificação do desenvolvimento
contínuo da democracia, cidadania e reinserção social.
Na letra do Projeto Começar de Novo se verificou a possibilidade de parceria
entre a Justiça Eleitoral paulista, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria da
Administração Penitenciária – Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania para
que a reinserção social se tornasse uma realidade colocada em prática nos cartórios
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eleitorais deste Estado da federação.
Amparado por legislações correlatas, o Projeto Começar de Novo ganhou
efetividade com a integração de órgãos do Poder Judiciário e do Governo do Estado de
São Paulo.
O Projeto Começar de Novo tem como sustento legal a Recomendação nº
21/2008 e a Resolução nº 96 de 27 de outubro de 2009, ambas do Conselho Nacional de
Justiça.
O Projeto Começar de Novo abarcou e deu identidade ao Programa
Integrado de Penas e Medidas Alternativas da Coordenadoria de Reintegração Social e
Cidadania, que por sua vez foi abraçado pela Justiça Eleitoral paulista que implementou
seu Programa de Penas e Medidas Alternativas aos condenados criminais às penas e
medidas alternativas consistentes na prestação de serviços às entidades públicas.
Quanto ao objetivo geral, esta pesquisa contribuiu para ampliar o
conhecimento sobre reinserção social de condenados criminais no Brasil, reinserção esta
ligada ao ideal de democracia e cidadania.
Com relação aos objetivos específicos, este estudo visou a i) Descrever
aspectos do Projeto Começar de Novo e sua aplicação na reinserção social; ii) Identificar
as contribuições recíprocas nas relações entre o serviço público federal e os condenados
criminais, beneficiários pelo Programa de Penas e Medidas Alternativas da Justiça
Eleitoral; e iii) Descrever os efeitos dessa política pública criminal na dinâmica dos
cartórios eleitorais paulistas.
Este trabalho trouxe, ainda, informações sobre a implementação de
algumas outras políticas públicas nacionais que também objetivam a reinserção social de
condenados criminais.
O referencial teórico foi desenvolvido a partir de pesquisas às literaturas
específicas, dissertações e teses relacionadas ao tema proposto, além de consulta à rede
mundial de computadores visando à verificação do estudo de políticas públicas criminais.
A pesquisa bibliográfica procurou abranger todos os aspectos relevantes da reinserção
social de condenados criminais, no âmbito da democracia e da cidadania, sob pontos de
vista sociopolítico e jurídico.
Quanto à metodologia, esta pesquisa tem objetivos descritivos, de natureza
qualitativa, com a utilização de técnicas bibliográficas, documentais e de consulta a
pessoas.
Mediante pesquisa documental, estudaram-se as características e a ação do
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Projeto Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, foi necessária a
consulta à Recomendação CNJ nº 21/2008, à Resolução CNJ nº 96/2009, o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário para o ano de 2020, destacando-se o Programa de Penas
e Medidas Alternativas da Justiça Eleitoral, os documentos referentes ao Programa de
Penas e Medidas Alternativas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e documentos
dele decorrentes.
Ocorreram, também, consultas a pessoas, como fontes de informação. Para
tanto, os procedimentos incluíram um questionário respondido pelos responsáveis por
cartórios eleitorais, no que se refere à aplicação da referida política pública criminal.
Cumpre notar que quanto aos aspectos éticos, o projeto da presente pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do UniFACEF, pelo parecer nº 4.079.651.
Para obtenção de dados da realidade regional, os chefes de cartório eleitoral
ou seus substitutos foram listados como participantes, pois, estes são os que, de fato,
recebem os beneficiários do programa de prestação de serviços às entidades públicas.
Os dados coletados foram tratados segundo técnicas de Análise de Conteúdo, de L.
Bardin, tal como detalhadas por Richardson (2009).
Este trabalho está estruturado em capítulos, sendo que no segundo capítulo
foi apresentado um panorama a respeito da reinserção social vinculada à democracia, à
dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e à cidadania.
Buscou-se inteirar o leitor a respeito da relevância que se tem a reinserção
social do condenado criminal por princípios basilares que sustentam a sociedade.
No terceiro capítulo foram traçadas considerações sobre o Projeto Começar
de Novo porquanto esta ferramenta legal trouxe à sociedade brasileira a possibilidade de
compreensão da reinserção social de condenados criminais. Ainda, foi estudada a
condição do condenado criminal no Brasil e a realidade do trabalho reservado a este
enquanto cumpre a pena condenatória imposta legalmente pelo Poder Judiciário.
Estabeleceram-se informações sobre o Projeto Começar de Novo e sua característica de
promover através de políticas públicas o desenvolvimento efetiva da cidadania e da
democracia. O capítulo terceiro ainda contou com o estudo da política nacional de penas
e medidas alternativas e com informações relacionadas a outros programas nacionais
semelhantes ao programa aqui pesquisado.
No quarto capítulo, foram estudados aspectos do Programa de Penas e
Medidas Alternativas e analisadas as pesquisas a respeito da política pública
implementada pelo Tribunal Regional Eleitoral, e, ainda, análises foram feitas quanto às
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respostas do questionário aplicado aos chefes de cartórios eleitorais.
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2 A REINSERÇÃO SOCIAL
2.1 DEMOCRACIA E INSERÇÃO SOCIAL
A democracia produz efeitos importantes na sociedade que luta por ela e a
preserva.
Faz gravar em suas pegadas uma estruturação sólida por conquistas
legitimadas pelo conhecimento de sua própria história por intermédio de atos de um
determinado povo impactado pelos efeitos da democracia.
A democracia está sujeita à história de um povo que opta em consagrá-la
como fundamento social e de condução jurídica e legal, ou seja, a democracia é a forma
de um determinado povo governar, implementada em um determinado território visando à
proclamá-la como o modo pelo qual será este povo conduzido pelo tempo que pensar
conveniente.
Em nosso tempo a democracia está consagrada em vários países que a
elegeram como símbolo de garantia da própria soberania e funcionamento das leis pátrias
vigentes.
José Jairo Gomes (2020), referindo-se à democracia afirma que:
Trata-se de um dos mais preciosos valores da atualidade. Os valores são
construídos historicamente. Com o tempo, a realização de certas ideias torna-se
consenso na comunidade, passando a moldar-lhe o perfil, integrando, pois, seu
acervo cultural, sua história. Daí em diante, transformam-se em referências
importantes para a tomada de decisões, e mesmo para a subsistência daquele
modelo de vida social. Impõem-se naturalmente, de maneira a moldar a estrutura
e o pensamento político da sociedade, participando de sua própria identidade, de
seu modo de ser (GOMES, 2020, p. 62).

Por certo, a democracia traduz os anseios da sociedade que busca não se
render a desmandos e caprichos governamentais.
A construção de um ideal democrático, a observação e afirmação desse
alicerce social é contemplado por inúmeras gerações de cidadãos. São de fato valores
que envolvem a vida em sociedade até que estejam muito bem assimilados e
solidificados.
A democracia está intimamente relacionada com a cidadania, com a
liberdade e com as garantias sociais de certo povo, sedento por avanços e
desenvolvimento. Povo ciente da necessitade de decidir os rumos de sua história. Não
através de um único representante que guiará toda a massa à sua particular vontade.

16
A democracia é o desvencilhar do único, do ditador, rumo à tomada de
decisão de inúmeros participantes que possuem o mesmo poder e a mesma força
enquanto cidadãos, enquanto sujeitos de direitos e deveres.
Afinal, como expressa Delosmar Mendonça Júnior (2006):
O poder pertence ao povo que, através de canais de participação popular, delibera
pela vontade da maioria: E a democracia como regime político onde o poder
pertence à população (possuindo soberania) e se corporifica pela decisão da
maioria (MENDONÇA JÚNIOR, 2006, p. 17).

Esta é a estrutura com a qual estamos familiarizados. O povo, portador do
clamor por mudanças é o implementador de ideais que podem ou não virem à
concretização. Isto é democracia. Isto é cidadania. Onde o poder está intimamente
vinculado e também desempenhado pelo povo.
Democracia, cidadania, poder popular, são condições para proporcionar ao
povo possibilidades para o tratamento de homens e mulheres que porventura tenham se
distanciado da obediência às leis que eles mesmos propuseram ao recorrerem aos seus
representantes populares e legais.
Este tratamento se relaciona com a inserção social ou até mesmo com a
reinserção social, a depender do tempo no qual o termo é mencionado.
Há tantos cidadãos que necessitam de inúmeras oportunidades de inserção
social que, de fato, somente um povo estruturamente democrático pode conceder a estes
o privilégio de se fazerem conhecer para serem cuidados pela condução à justiça, e,
posteriormente, conduzidos de volta à sociedade que ofenderam.
Ainda, na visão de Delosmar (2006):
A democracia se expressa através da deliberação da população (democracia
direta ou plebiscitária) sobre os assuntos de interesse da sociedade ou através da
escolha de representantes que vão deliberar pelo povo (democracia
representativa). Se a soberania pertence ao povo que vai estabelecer a vontade
da maioria, todo cidadão tem o direito de participar das deliberações compondo
essa vontade. Essa participação leva a mecanismos de participação, criando-se
procedimentos para que cada cidadão, obedecendo a requisitos estabelecidos,
possa compor a vontade popular (MENDONÇA JÚNIOR, 2006, p. 17).

A democracia traduz os anseios de indivíduos que desejam ser
representados quanto às suas garantias legais e fundamentais visando ao bem-estar de
toda a sociedade e não apenas de alguns privilegiados. E, aqui, cabem todos os
cidadãos, até mesmo aqueles que cumprem penas em presídios ou cumprem penas
através de trabalho à sociedade ou a entidades públicas.
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Nesse modelo político é o próprio povo o aclamado para ser o responsável
por si mesmo, onde a vida pública é vivida ativamente.
Ainda na esteira de José Jairo Gomes (2020):
Assim ocorre com a democracia. As inúmeras batalhas travadas em torno do
alargamento da liberdade, para a conquista e a manutenção do poder político, a
luta por maior participação popular no governo e, pois, no exercício desse mesmo
poder, os conflitos em prol de sua delimitação, a peleja pela afirmação de direitos
humanos e fundamentais, pela efetivação de direitos sociais, a evolução das
instituições – tudo somado contribuiu para que alguns valores se erguessem e se
firmassem indelevelmente como verdades históricas (GOMES, 2020, p. 62).

A história nos mostra o quão difícil se tornou para muitos povos o lutar por
liberdades as mais fundamentais possíveis. Liberdades que hoje estão pavimentadas em
nossa maneira de viver, através da possibilidade de escolher nossos próprios
governantes, de nos expressar de modo livre sem precisar temer a repercussão de
nossos ideais.
O autor acima se refere ao “alargamento da liberdade”, ou seja, realidade
efetiva dos direitos políticos. Liberdade ampliada que se refere à conquista de trabalho
digno, dos direitos sociais, do fortalecimento de instituições que visam à preservação de
interesses democráticos, interesses de um povo.
Todas

essas

conquistas

não

surgiram

de

forma

repentina,

mas,

verdadeiramente, foram construídas por anos, tempos que passaram até que nos
encontrássemos diante da concretização de direitos e garantias fundamentais.
A democracia confere aos cidadãos um relevante papel no que se diz
respeito à força do povo na condução de suas próprias necessidades e ideais.
A democracia deve ser desfrutada pela comunidade e para isso deve ser
impulsionada e garantida de forma comprometida com os indivíduos.
Ademais, estes devem, continuamente, vigiar e zelar para que a democracia
seja sempre uma virtude a ser destacada e perseguida pela sociedade. Mesmo que no
seio da sociedade haja aqueles que possam desdenhar da democracia e de seus valores.
Independentemente da posição social em que se encontra o indivíduo, todos
devem ser cuidados com uma visão democrática visando aos menos abastados e
marginalizados. Estes também devem presenciar e viver as garantias legais de
participação nos anseios próprios do povo.
A democracia, de modo algum, deve ser pensada, estudada ou trabalhada
como uma forma injusta ou arbitrária de governo ou de vida em sociedade, pois, os
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desejos e sonhos de um povo devem ser notados tanto em mansões bem alicerçadas
como em casebres geminados. Ambas as situações ocupam espaço de destaque em um
território onde a representatividade deve ocorrer como garantia de todas as classes
sociais.
José Afonso da Silva (2019) apresenta o devido conceito de democracia, no
sentido que:
Democracia é conceito histórico. Não sendo por si um valor-fim, mas meio e
instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que se
traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que
a historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo
a cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela
revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. Sob esse
aspecto, a democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas é
um processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o
povo vai conquistando no correr da história (SILVA, 2019, p. 127).

Valores democráticos, tais como, liberdade e igualdade se destacam no
papel de alicerces sociais e de um ininterrupto estado de alerta contra as tentativas de
subserviência dos mais pobres para com os mais abastados.
Sociedades tendem em menor escala ao fracasso se se arvoram em buscar
benefícios a todos os cidadãos, indiscriminadamente.
Esta sentença não costuma agradar a todos, alguns a louvam, outros a
repudiam. Embora citada por muitos, a democracia não é assim tão popular.
Mesmo que avanços tenham ocorrido, o fato é que, observando-se
legislações brasileiras existentes, notam-se muitas dificuldades em suas execuções
devido a entraves parlamentares, jurisdicionais e políticos.
No que tange à reinserção social de condenados criminais, dificuldades são
uma realidade encontrada nas tentativas de implementar políticas públicas criminais.
José Afonso da Silva (2019) nos informa que:
O que dá essência à democracia é o fato de o poder residir no povo. Toda a
democracia, para ser tal, repousa na vontade popular no que tange à fonte e
exercício do poder, em oposição aos regimes autocráticos em que o poder
emana do chefe, do caudilho, do ditador (SILVA, 2019, p. 135).

Em um Estado Democrático de Direito a igualdade e a liberdade são
pressupostos fundamentais.
A sociedade que as considera, busca elevar cada cidadão a um patamar de
proteção contra qualquer tipo de opressão que possa ferir a democracia e a cidadania.
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O viver a igualdade e a liberdade demonstra amadurecimento institucional e
relacional entre os cidadãos.
Conforme o tempo avança, maior e mais acurada deve ser a luta pela
igualdade e liberdade democráticas visando à concretização desses valores sociais entre
os cidadãos e mais afinada a democracia que alimenta a participação do povo em sua
história.
Assim, o povo atento ao avanço e amadurecimento dos valores
democráticos desenvolve possibilidades de enfrentamento quanto à violação insistente
dos direitos fundamentais dos condenados criminais. Essa atenção da sociedade a leva
ao combate de falhas estruturais de natureza normativa, de natureza administrativa e de
natureza orçamentária, evitando-se, assim, o sucateamento das políticas públicas
criminais.
Não se pode deixar de citar o significado de democracia para Maurício
Godinho Delgado (2017):
Democracia é o regime de estruturação da sociedade política e da sociedade civil
pelo qual se assegura o império das liberdades públicas, coletivas e individuais, da
participação individual e coletiva nas diversas esferas do poder, da inclusão
institucional, política, social, econômica e cultural dos vários segmentos sociais e
dos indivíduos, sob a regência de regras e relações institucionalizadas ou, pelo
menos, não proibidas pelo Direito (DELGADO, 2017, p. 95).

A democracia como expressão de segurança coletiva e individual representa
crescimento e fortalecimento em áreas relevantes na vida da sociedade.
Democracia não se consegue ou se conquista, ou até mesmo se fortalece
sem os devidos avanços sociais, jurídicos, econômicos, sociais e institucionais.
Por isso mesmo que o autor acima afirma seu conceito de democracia como
um regime de estruturação em diversos aspectos voltados à participação da sociedade.
Diante desse conceito, temos que as sociedades civil e política são as
responsáveis diretas, enquanto unidas, para o asseguramento das liberdades públicas,
coletivas e individuais. Para tanto, esforços cooperativos devem ser feitos visando a
ampliar implementações de alternativas penais que sejam restaurativas aos condenados
criminais.
É bom que se indique a grandeza dessa conjunção, tendo-se em vista que, o
Poder Público em contínua cooperação e parceria com a sociedade civil dinamiza o
estudo e a implementação de políticas públicas voltadas às políticas de alternativas
penais.
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Todos do povo podemos e devemos participar dos rumos de sua própria
história. Para tanto, os valores democráticos precisam ocorrer para que a sociedade
possa desempenhar seu papel com independência.
Uadi Lammêgo Bulos (2014):
Reconhece a República Federativa do Brasil como uma ordem estatal justa,
mantenedora das liberdades públicas e do regime democrático. A força e
intensidade desse princípio projeta-se em todos os escaninhos da vida
constitucional brasileira. Transmite a mensagem de que o Estado de Direito
e Democracia bem como Democracia e Estado de Direito não são ideias
redundantes ou pleonásticas, porque inexistem dissociadas. Como princípio
fundamental, a voz Estado Democrático de Direito veicula a ideia de que o
Brasil não é um Estado de Política, autoritário e avesso aos direitos e
garantias fundamentais (BULOS, 2014, p. 509).

A democracia busca promover as garantias individuais e coletivas ao
ressaltar a intenção de restaurar os condenados criminais de volta à sociedade,
ressaltando a soberania popular como fundamento garantidor do Estado Democrático de
Direito, onde o povo possui estabilidade social.
Justiça, democracia, liberdades fundamentais devem ser ideais permanentes
que movimentam um povo no sentido da manutenção dessas mesmas garantias.
Ademais, a maturidade democrática de um povo não o faz se contentar com
pequenos avanços, mas, sim, o impulsiona ao caminho da preservação dos bens sociais
e humanos.
Maurício Delgado (2017) sobre o Estado Democrático de Direito relata que:
O Estado de direito é, assim, o que se funda na legitimidade do poder, ou
seja, que se justifica pela sua origem, segundo o princípio ontológico da
origem do poder na vontade do povo, portanto na soberania; pelo exercício,
segundo os princípios lógicos de ordenação formal do direito, na forma de
uma estrutura de legalidade coerente para o exercício do poder do Estado,
que torna possível o princípio da segurança jurídica em sentido amplo,
dentro do qual está o da legalidade e o do direito adquirido; e pela finalidade
ética do poder, por ser essa finalidade a efetivação jurídica da liberdade,
através da declaração, garantia e realização dos direitos fundamentais,
segundo os princípios axiológicos que apontam e ordenam valores que dão
conteúdo fundante a essa declaração (DELGADO, 2017, p. 28).

Trata-se, assim, de uma soberania popular independente de interesses de
poucos privilegiados. Neste comentário, o autor aponta para a realidade do poder se fazer
valer mediante a vontade do povo. Ou seja, por meio da legalidade instalada na
sociedade, o interesse é o de buscar a segurança jurídica onde todos devem ser atingidos
rumo à efetivação da liberdade.
Sendo assim, o Poder Público deve se manter no propósito de promover
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ações de capacitação de sua própria atuação junto à sociedade, proporcionando a essa o
privilégio de se valer de leis que tenham como enfoque o caráter restaurativo nas
condenações criminais.
De fato, o caráter restaurativo das penas devem ser orientadas no sentido
da restauração das relações sociais, fazendo-se valer, ainda, da promoção da cultura da
paz, responsabilizando-se, sim, os condenados criminais com dignidade e reconciliandoos com a sociedade.
As leis vigentes devem favorecer as políticas públicas criminais para que os
condenados criminais sejam por elas impactados com socorro e alívio no que pertine a
seus interesses em um regime democrático de direito.
Ao cidadão brasileiro estão garantidas leis cuja intensidade e força legais
visam à sua própria segurança em viver permeado pela garantia da liberdade e igualdade,
promotoras do viver democrático, longe da tirania e da opulência que rebaixa e escraviza
todos os que lhes são subservientes.
A população envolvida em uma determinada realidade nacional deve
entender e rever o desenvolvimento social de forma a verificar se todos os cidadãos são
atingidos por melhorias sociais.
A democracia é a ordem instalada em benefício da sociedade como um todo.
É a mola propulsora das leis que conduzem um povo à igualdade. Não necessariamente
igualdade observada em todos os sentidos, seja, econômico, social, cultural e político,
entretanto, uma igualdade que proporciona a inúmeros cidadãos o benefício do desejo ao
desenvolvimento e ao crescimento humano.
2.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA REINSERÇÃO SOCIAL
Quanto à dignidade da pessoa humana, a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 reservou local de destaque a esse relevante fundamento
republicano, qual seja, o de preservar e proteger as pessoas, valorizando-as como entes
de direitos e obrigações.
Pois, fazem parte do Estado, ou seja, pertencem a um grande grupo de
iguais (tratados na medida de sua igualdade) e até mesmo de desiguais (tratados na
medida de sua desigualdade) que desejam ser respeitados e protegidos pelo Estado.
O papel da reinserção social quanto à dignidade da pessoa humana se faz
sentir no momento em que os órgãos do Poder Público estruturam serviços de
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acompanhamento aos condenados criminais com a finalidade de que sejam aplicados
métodos dignos para a execução das penas, contribuindo para a efetividade de inclusão
social destes cumpridores, observando-se as especificidades de cada caso a ser
verificado.
A professora universitária, Tatiana Conceição Reis Filagrana (2018), aponta
que:
O princípio da dignidade da pessoa humana foi sendo “construído” ao longo
dos anos, eis que, na antiguidade, apenas as pessoas com o status social
elevado é que seriam dignos, ou seja, a dignidade estava atrelada à
comunidade que o cidadão estava inserido (FILAGRANA, 2018, p. 39).

A depender do local em que se encontram, terríveis são as condições dos
cidadãos quanto à sua dignidade.
Até nossos dias, muitos ainda são os ataques sociais, desrespeito e abusos,
muito embora, nossa obra legislativa nacional de maior relevância, a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, mantenha em suas páginas o mais alto grau de
valoração à dignidade do cidadão.
A Carta Magna de 1988 tratou o tema da dignidade da pessoa humana
visando ao bem de toda a coletividade nacional. E, ainda, protegeu o infrator, o
condenado criminal quanto à sua dignidade pessoal.
Luiz Regis Prado (2002) a respeito do tema entende que:
A ideia de humanização das penas criminais tem sido uma reivindicação
constante no perpassar evolutivo do Direito Penal. Das penas de morte e
corporais, passa-se, de modo progressivo, às penas privativas de liberdade
e destas às penas alternativas (ex: prestação pecuniária, prestação de
serviços à comunidade, perda de bens e valores, interdição temporária de
direitos, limitação de fim de semana) (PRADO, 2002, p. 123).

Sendo assim, nosso Estado brasileiro jamais poderá admitir em seu território
que as penas aplicadas aos condenados criminais atentem contra a sus dignidade através
de tratamentos desumanos ou degradantes.
Com o avanço da sociedade na construção e estabelecimento do ideal
democrático, a dignidade da pessoa humana, principalmente do condenado criminal
passou a ser percebida com maior comprometimento por parte da comunidade.
No Brasil, não encontramos penas de banimento, não verificamos penas de
morte, nem comungamos a ideia de trancafiar os condenados criminais em prisões
desumanas, embora esta modalidade de aprisionamento ocorra no país devido à falta de
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estrutura penitenciária. A legislação pátria não estabelece esse tipo de punição corporal.
Importa registrar o que segue na Declaração sobre o direito ao
desenvolvimento (1986):
Considerando que a eliminação das violações maciças e flagrantes dos
direitos humanos dos povos e indivíduos afetados por situações tais como
as resultantes do colonialismo, neocolonialismo, apartheid, de todas as
formas de racismo e discriminação racial, dominação estrangeira e
ocupação, agressão e ameaças contra a soberania nacional, unidade
nacional e integridade territorial, e ameaças de guerra, contribuiria para o
estabelecimento de circunstâncias propícias para o desenvolvimento de
grande parte da humanidade. (Declaração sobre o direito ao
desenvolvimento, 1986).

Ao ler o texto acima a impressão que temos é que a intenção da assembleia
que a propôs era o de apenas fazer sossegar a sociedade mundial carente de palavras
adocicadas no sentido de favorecê-la.
Cidadãos reunidos visando ao estabelecimento de preceitos encontrados na
Carta das Nações Unidas relacionados a uma intenção de resolver problemas
encontrados de caráter social e humanitário.
Declaração que deveria, sob todos os aspectos, procurar fortalecer e
reconhecer o desenvolvimento do homem como uma forma de combate aos abusos
sociais e humanos.
O desenvolvimento da pessoa humana deve ser um alvo a ser atingido por
todos aqueles envolvidos no incremento do bem-estar social de todos os indivíduos.
Caso a sociedade em geral, seja a brasileira ou a sociedade internacional
não compreenda e leve bastante a sério seu papel direto no combate aos ataques às
liberdades individuais, os direitos consagrados na Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento de 1986 e até mesmo na Constituição Federal de 1988 não surtirão o
efeito social e humanitário para o qual foram implementadas.
Todos os cidadãos brasileiros têm direitos consagrados. Deve-se, assim,
efetivá-los para a verificação real de sua eficácia no sentido de garantir e proteger todos
os direitos reconhecidos.
As Nações Unidas já propuseram Acordos, Convenções, Resoluções,
Recomendações e tantos outros instrumentos que visam ao desenvolvimento do ser
humano e também ao progresso social de todos os povos.
Pensar em dignidade humana nos leva a imaginar uma sociedade, não
utópica, mas uma sociedade mais educada, mais gentil, voltada à observância dos
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direitos humanos e das liberdades fundamentais para que se possa sentir e viver disposta
à manutenção da paz, à segurança nacional e internacional, à promoção das relações e
cooperações internacionais.
2.3 VALORES SOCIAIS DO TRABALHO NA REINSERÇÃO SOCIAL
Quanto aos valores sociais do trabalho somente a partir do século XIX no
continente europeu a grande massa de trabalhadores passou a ser vista e incluída pelos
governantes e legisladores em ganhos de ordem cidadã e democrática.
Isso constituiu, de fato, um avanço para a sociedade da época,
considerando-se que à medida que a população é valorizada e acompanhada por trabalho
digno, variados aspectos da vida em sociedade são desenvolvidos, tais como: economia
moderna, legislações consolidadas em favor de todos do povo, primordialmente
protetoras dos cidadãos e trabalhadores, além da transformação humana que passa a se
enxergar como verdadeiros cidadãos, detentores e titulares de prerrogativas legais e
constitucionais.
A partir do legado europeu, o cenário brasileiro passou a encarar essas
mudanças com mais vigor entre os séculos XIX e XX.
Embora o Brasil não tenha a mesma experiência europeia nessa questão,
pode-se dizer que houve avanços na legislação nacional que aborda a vida e o trabalho
dos trabalhadores sem se esquecer que se trata de sua posição como cidadão sujeito a
direitos e deveres.
Tratando-se da reinserção social de condenados criminais relacionada ao
efetivo exercício do trabalho, nota-se a relevante atuação de políticas públicas criminais
voltadas ao tema da recondução de seus beneficiários ao convívio social.
Em nossos dias, verifica-se o incremento das políticas públicas criminais
voltadas ao trabalho e à cidadania dos condenados criminais. Assim, estes podem
desenvolver suas tarefas laborais de forma digna dentro ou fora dos presídios, fato este
que procura proporcionar seu retorno à vida em sociedade.
Entretanto, não foi sempre que as leis ou até mesmo o cumprimento destas
permitia a dignidade ou a reinserção de condenados criminais.
Antes da promulgação da Carta Constitucional de 1988, muitos eram os
abusos cometidos contra cidadãos em estado de cumprimento de pena.
Romeu Falconi (1998) cita que:
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[…] vêm perfiladas as gritantes contradições entre o disposto no Código
Penal e a perversa realidade fática sobre o trabalho no presídio. A autora
chama a atenção para o fato de que as intenções doutrinárias de infundir no
preso a consciência de sua utilidade e valor perante a sociedade, mediante
o hábito do trabalho organizado e racional, além de remunerado, dão lugar à
exploração pura e simples do labor dos presos, posto que a retribuição
pecuniária é irrisória, o que acaba por fortalecer o animus delinquendi que a
vida anterior já lhe tinha incutido. Afinal, a vida honesta não tem atrativos se
comparada com as ilusórias possibilidades oferecidas pela criminalidade
(FALCONI, 1998, p. 68).

O trabalho do condenado criminal fora ou dentro do presídio deve ser
protegido de todas as formas de abusos, ilegalidades e de aspectos desumanos.
Mesmo em condição de perda da liberdade, os condenados criminais
necessitam de amparo dos órgãos governamentais e da sociedade, uma vez que sua
família enfrenta as dificuldades de ter um membro da família sem as condições
necessárias de prover o sustento do lar enquanto cumpridor de condenação criminal.
O Estado dever conduzir melhor a situação do apenado para que as
atividades por ele desempenhadas durante o cumprimento da pena sejam executadas de
maneira a ajudá-lo a enxergar a real dimensão do trabalho.
Houve na década de 1990 em Brasília um projeto que concedia aos
condenados criminais a oportunidade de trabalhar pelo período de 72 (setenta e duas)
horas mensais.
Essa política pública visava ao trabalho do condenado criminal como forma
de reconduzi-lo à sociedade. Iniciativa que de modo eficaz proporcionou ao apenado
meios de produzir, meios de laborar e, assim, deixar a delinquência.
No entendimento de Romeu Falconi (1998):
Há na aquisição do hábito ao trabalho uma gama imensa de novas
expectativas e perspectivas para o preso, já que espaventa o temor do
horripilante futuro incerto que, como regra geral, aguarda o egresso. De
partida, ele poderá propor uma nova forma de relacionamento com a
sociedade, desde que esta não se mostre tão arredia, […] (FALCONI, 1998,
p. 71).

O Estado em todo o seu contexto, seja, legal, pessoal ou territorial pode
incrementar políticas públicas ainda mais eficientes visando à habilitação dos apenados
para que estes tenham possibilidades de trabalho e de sobrevivência após o cumprimento
de suas penas.
Existe, sim, a possibilidade de reinserir o condenado criminal novamente à
comunidade concedendo a ele oportunidades de uma vida digna e favorável a ele próprio
e a todos que o cercam.
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Não podemos exigir perfeição dos programas de políticas públicas
existentes no Brasil que visam à reinserção social de apenados.
Busca-se mesmo com os erros uma melhor forma de conduzir os apenados
à integridade e valoração daquilo que produzem com o trabalho.
Necessário compreender a relevância das atividades laborais realizadas
pelo apenado como uma forma de reinseri-lo em sociedade.
Esse entendimento no Brasil é bastante desconhecido e temido por muitas
pessoas que não trabalham diretamente com o Poder Judiciário e com políticas públicas
voltadas à reinserção social de condenados criminais.
Enquanto o apenado desenvolve seu trabalho e exercita atividades em uma
entidade pública ou até mesmo presta serviços em uma determinada comunidade, ele
está em pleno cumprimento de sentença penal condenatória e a paga pelo crime
cometido é dele cobrada na forma de trabalho e serviços moralmente específicos voltados
a cada um dos condenados criminais inseridos nessas políticas públicas criminais.
A reinserção social visa a conceder aos condenados criminais o
distanciamento necessário de possíveis e novos convites tentadores à delinquência e à
criminalidade.
Quando ocorre o cometimento de um crime, a sociedade necessita e
aguarda o respaldo do Estado através do Poder Judiciário para que o transgressor seja
punido, legalmente, e, após o transcurso do cumprimento da sentença penal
condenatória, retorne ao convívio social reeducado e reinserido, verdadeiramente.
A reinserção social de um condenado criminal deve ser um compromisso
conjunto do Estado, das entidades públicas e de toda a sociedade.
A Lei de Execução Penal (LEP) em seu artigo 1º, “caput” diz que:

A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984).

Assim, a Lei de Execução Penal brasileira busca proporcionar ao apenado o
devido cumprimento integral da pena e, também, que seja reconduzido ao convívio social.
A reinserção em sociedade do condenado criminal deve ser sempre uma
preocupação da sociedade e do Estado, pois, estamos todos envolvidos na vida uns dos
outros e o que praticamos refletirá na vida de outrem.

27
Sendo assim, devemos buscar possibilidades com a utilização das políticas
públicas para que os apenados não voltem a delinquir.
Uma vez que haja uma sentença criminal condenatória, deve haver também
a execução dessa decisão judicial, ou seja, ela precisa ser cumprida, necessita ser
executada.
Essa execução judicial deve garantir ao condenado um cumprimento de
pena que o conduza a uma harmônica reintegração social.
Júlio Fabbrini Mirabete (2008) confere que:
[…] Ao determinar que a execução penal “tem por objetivo efetivar as disposições
da sentença ou decisão criminal”, o dispositivo registra formalmente o objetivo de
realização penal concreta do título executivo constituído por tais decisões. […]
“proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado”, instrumentalizada por meio da oferta de meios pelos quais os
apenados e os submetidos às medidas de segurança passam a participar
construtivamente da comunhão social (MIRABETE, 2008, p. 28).

O autor acima invoca o quão relevante é para a sociedade e para o apenado
a condição de trabalho concedida a este, seja o trabalho efetuado junto às entidades
públicas, seja o trabalho desempenhado a uma determinada comunidade.
Como a sociedade deveria reagir diante do cometimento de determinados
crimes?
Creio que a resposta correta a ser dada é no sentido de dispor aos
condenados criminais a possibilidade de recondução e de reinserção social.
A aplicação da sentença penal condenatória deve ser efetivada após o
julgamento pelo órgão judicial competente.
De fato, a efetivação do mandamento legal, ou o cumprimento da sanção
penal deve ser algo que visa à reprimenda e prevenção de futuros crimes.
Um dos instrumentos necessários para a prevenção de crimes é a aplicação
da sentença penal condenatória.
Entretanto, a sentença deve ser humanizada, no sentido de procurar
reconduzir e reinserir o condenado em seu meio social.
Romeu Falconi (1998) aponta a reinserção em sociedade como uma forma
de regeneração social:
“A regeneração não deve, sobretudo, ser utopia mistificadora, mas realismo
verdadeiro, embora iluminado por aquele grão de fermento utópico, que se
esconde no coração de todos os homens e que, parafraseando Mounier, só
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aparelhado com uma vontade de ferro e meios de controle adequados
poderá produzir frutos”. Palavras pinçadas de um discurso do Prof. Eduardo
Correia, publicado no Boletim do Ministério da Justiça de Portugal, separata
nº 283. Isto seria o suficiente para conceituar o que se pretende da
“reinserção social”. Mas, o caminho é espinhoso e necessita ser aparado
até que se possa, quem sabe, encontrar uma conceituação minimamente
satisfatória, não somente no plano intelectual, mas principalmente no
pragmático. Assim haverá de ser, e assim vamos nos esforçar para que seja
em futuro próximo (FALCONI, 1998, p. 124).

Por mais árdua que seja essa tarefa, e por mais dificuldades que a
legislação pátria e a sociedade tenham em fazer a reinserção social dos apenados, esta é
uma prática ou uma política pública que deveria ser constantemente buscada pelo Poder
Público e pela iniciativa privada.
Assim, a efetivação de medidas penais deve ser uma realidade, mas
também deve servir como instrumento do Estado à reinserção social dos condenados
criminais.
São duas ferramentas importantes e salutares ao convívio social: o
cumprimento da pena e a recondução social, para a harmonização entre sociedade e
condenados criminais.
Notório que há crimes mais violentos e mais abjetos que outros. Todavia, até
mesmo os autores das práticas criminosas devem ser reconduzidos à sociedade através
de implementações de políticas públicas.
De acordo com Cabral e Silva (2010), o trabalho começa a integrar o
sistema repressivo penal no século XVI.
Embora o trabalho tenha sido uma conquista social para os apenados e para
a sociedade, ainda era difícil sua aplicação, como ainda o é em nossos dias.
Nos apontamentos de Rui Carlos Machado Alvim (1991):
o trabalho começa a integrar o sistema repressivo no século XVI. Porém, a morte
e a mutilação ainda predominavam como penas principais, de modo que a
utilização do trabalho como castigo da pena era a exceção (ALVIM, 1991, p. 25).

O trabalho não visava à reinserção do preso à sociedade, mas a um
endurecimento da pena a ser cumprida.
Visava-se à humilhação do preso, obrigando-o a trabalhos muitas vezes
nocivos à sua saúde, desumanos e degradantes.
Parece-me que sempre houve a ideia que permanece até nossos dias de
que o preso não era e não é considerado sujeito de direitos. Não era e não é considerado
pessoa cuja vida deveria ser protegida e zelada pelo Estado e pela sociedade.
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A questão não é proteger o condenado criminal no sentido de dizer que ele
não tem culpa do crime cometido. Após todo o devido processamento legal com garantias
e direitos diante do Judiciário e se chegada à conclusão de sua culpabilidade, o apenado
deve cumprir a sentença judicial imposta. Ele é culpado. Ele é o responsável pelo
descumprimento da legislação pátria.
O problema está no modo como a pena será cumprida e se haverá
instrumentos concedidos ao condenado criminal pelo Estado para que ele tenha plenas
possibilidades de ser reinserido em sociedade.
No decorrer dos anos houve avanços que introduziram muitos condenados
em políticas públicas propiciadoras de garantias constitucionais e de direitos humanos.
Em nossos dias, em virtude dos avanços conquistados na legislação
brasileira, pode-se ver que o trabalho dos apenados é entendido e incentivado pela
política criminal brasileira como forma de ressocialização e reinserção do cidadão.
Entretanto, em nossos dias ainda estamos distantes do ideal como apontado por
Machado Alvim mesmo que o tenha dito ainda no século XX.
Machado Alvim (1991), ainda nos traz a informação abaixo:
No final do século XIX e no início do século XX surgem os direitos sociais, que se
referem a uma atuação positiva do Estado no sentido de estabelecer uma
sociedade mais justa e igualitária, inclusive no que tange aos direitos trabalhistas.
Porém, inicialmente, esses direitos não se aplicam aos presidiários,
possivelmente, devido, entre outros fatores, à resistência da sociedade em
perceber o presidiário como um cidadão (ALVIM, 1991, p. 28).

Não deve ser outro o caminho, pois, ao não entender o preso como cidadão,
está se negando a ele uma condição básica de produtividade e crescimento enquanto
indivíduo. E a consequência de tamanho descuido pode afetar o desenvolvimento e o
fortalecimento de toda uma sociedade.
As autoras de “O trabalho penitenciário e a ressocialização do preso no
Brasil”, Luísa Rocha Cabral e Juliana Leite Silva (2010) argumentam que:
Para que o trabalho tenha caráter ressocializante, ele deve ser dotado de meios
condizentes com essa finalidade, ou seja, capazes de valorizar o preso dentro do
mínimo legalmente estabelecido e de respeitar sua pessoa enquanto sujeito de
direitos. A censura criminal se limita à privação da liberdade e o trabalho assume,
para o condenado, o caráter de direito e dever (CABRAL; SILVA, 2010, p. 159).

Programas ou políticas públicas criminais de reinserção social possibilitam o
efetivo trabalho e o desenvolvimento da educação dos condenados criminais, além de
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serem notadas através da implementação e fortalecimento das garantias constitucionais
dos apenados.
Políticas públicas de reinserção social têm como objetivo reconduzir os
apenados ao convívio em sociedade, promovendo cidadania e buscando a igualdade e
oportunidades entre todos os cidadãos.
O trabalho dos condenados criminais deve visar ao crescimento do
beneficiário da política pública criminal, concedendo a ele a garantia do exercício da
cidadania e da dignidade do ser humano.
Em contato com trabalho digno pode o condenado criminal cumprir sua pena
de modo digno, ao compreender que o convívio social através da obediência aos
regramentos legais é a melhor forma de construir uma sociedade justa, igualitária e
solidária.
2.4 CIDADANIA E REINSERÇÃO SOCIAL
Cidadania implica entre outros fatores, manutenção social, política,
econômica e humanitária de uma dada sociedade.
Nos tempos de hoje, entendemos a cidadania e seus fartos embasamentos
legais, e, assim, diante de nossos pares, comportamo-nos de uma forma bastante diversa
do que ocorria em anos anteriores.
Observamos o avanço da sociedade e do pensamento dirigido a todo e
qualquer homem, que pode ou não ser considerado cidadão.
Hoje, diferentemente de tempos passados, quer-se conferir a todos o título
de cidadão. Sejam pobres ou abastados, pardos, negros, brancos, independentemente de
credo religioso ou opção sexual, pelo menos no Brasil, nossa Carta Magna afirma a
cidadania a qualquer um do povo brasileiro.
Deu-se uma roupagem constitucional à cidadania brasileira com a
promulgação da Constituição Federal de 1988 quando esta passou a garantir a todos do
povo o privilégio de se fazerem ouvir através dessa ferramenta poderosa de
transformação social, política, econômica e eleitoral que é a cidadania.
Ao que nos parece as práticas do dever e do viver democráticos exercidas e
contempladas pelo povo estão ligadas aos processos educacionais, etapas pelas quais
deveria passar qualquer cidadão, visando ao exercício efetivo dos direitos e garantias
fundamentais.
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De acordo com o Professor Paulo de Tarso Oliveira (2002), o fundamento
das conquistas de um povo denota sua participação, sua vigilância e sua construção.
Com efeito, participação, vigilância e construção são bandeiras que devem
fazer parte da história de povos onde o zelo por sua soberania territorial, humana e
política devem, cotidianamente, elevá-los à condição de verdadeiros cidadãos. Homens e
mulheres que lutam em defesa dos princípios e objetivos fundamentais caracterizados em
nossa Constituição Federal de 1988.
Nesta senda, o Professor Paulo de Tarso (2002) prossegue:
[...] os direitos precisam ser reconhecidos, protegidos e exercitados, portanto,
reivindicados e efetivados. E disso depende a democracia, entendida como
sociedade de cidadãos que assim se tornam pelo reconhecimento pleno dos seus
direitos (OLIVEIRA, 2002, p. 121).

Não se deve perder o entendimento de que ao povo é concedido o poder de
dirigir com os robustos mecanismos constitucionais a soberania que somente a ele
pertence.
Na democracia que segue ligada aos cidadãos a vontade final e
determinante deve ser do povo, legítimo detentor dos direcionamentos sociais e políticos.
A cidadania somente pode ser observada se o povo, seu detentor, é
participativo em todas as condições políticas e sociais, participação esta que denota o
poder nas mãos dos cidadãos.
É ao povo que deve ser direcionado o real alcance das leis. Estas devem
servir àquele para que haja uma vivência harmônica no território ocupado. Território onde
será colocada em prática as leis que deverão ser obedecidas e seguidas visando ao bem
comum.
Direitos são, em sua essência, ferramentas, instrumentos para a harmônica
convivência entre os homens. São fundamentos, alicerces que devem amparar a
democracia e a cidadania.
A condição de cidadão no Brasil carrega aspectos relacionados à sua livre
participação na realidade territorial na qual faz parte como figura humana relacional.
No Estado brasileiro a figura do cidadão pressupõe que este seja residente
no território geográfico brasileiro e que com este mantenha as mais diversas relações
sociais, jurídicas e políticas.
Paulo Hamílton Siqueira Júnior e Miguel Augusto Machado de Oliveira
(2009) observam que:
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Dentro do processo histórico verificamos modelos de organização política com
traços próprios e diferenciados, como, por exemplo, o Estado romano, o Estado
grego e o Estado feudal. Mas em toda organização política os elementos poder,
população e território encontram-se presentes (SIQUEIRA JÚNIOR; OLIVEIRA,
2009, p. 81).

Quando tratamos da figura do estado brasileiro, três pressupostos são
necessários para compreendermos a relação humana no território onde vive.
O primeiro deles é que todo o cidadão está sob uma ordem jurídico-políticosoberana. Este é o elemento legal que deve ser respeitado e seguido por qualquer
cidadão. O poder que organiza e estabelece limites legais às relações do elemento
humano daquele território.
O segundo pressuposto é referente ao elemento humano, na condição de
cidadão, ou seja, portador de direitos e também portador de deveres para com seus pares
e a ordem jurídica imposta pela legislação.
Por último, o território delimitado e também governado através da legislação
pensada, votada e sancionada.
Paulo Hamílton e Miguel Augusto (2009) indicam que:
Nessa linha de raciocínio, o Estado nada mais é do que uma forma de
organização política. É a sociedade política. A nação política e juridicamente
organizada. Segundo nosso entendimento, o Estado é a estrutura sócio-política
juridicamente organizada e soberana de um povo. É a nação política e
juridicamente organizada (SIQUEIRA JÚNIOR; OLIVEIRA, 2009, p. 81).

Ou seja, o cidadão somente o é graças à condição de se estar e se
estabelecer em um local onde a regência das relações interpessoais se dá por meio das
leis.
Entretanto, não podemos nos esquecer que o cidadão é também o nacional,
ou seja, a pessoa que está vinculada ao Estado onde reside seja por nascimento ou por
meio do processo de naturalização.
Nas palavras de José Afonso da Silva (2019):
Cidadania, […], qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das
pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político decorrente do direito de
participar no governo e direito de ser ouvido pela representação política. Cidadão,
no direito brasileiro, é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e
ser votado e suas consequências. Nacionalidade é o conceito mais amplo do que
cidadania, e é pressuposto desta, uma vez que só o titular da nacionalidade
brasileira pode ser cidadão (SILVA, 2019, p. 349, 350).

O cidadão, portanto, na amplitude do termo goza de participação em todas
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as instâncias na vida política, estrutural ou governamental, formatando-se assim, o que
chamamos de soberania popular mediante a cidadania.
Assim, o cidadão é aquele que participa do governo e possui direito de ser
ouvido por seus representantes políticos. O cidadão, assim, participa direta ou
indiretamente da organização e do funcionamento do Estado.
A prestação de serviços às entidades públicas é, de fato, uma forma de
garantir a cidadania aos condenados criminais.
Aspectos da cidadania são relevantes para o crescimento do infrator porque
este ao prestar serviços em entidades públicas verifica no ambiente de cumprimento da
pena o real significado da estrutura estatal e a relevância de se estabelecer um vínculo
entre ele e o serviço público.
Este vínculo é importante porque aplica na vida do condenado criminal a
benéfica modalidade de cumprimento da pena por intermédio do trabalho e da
participação na vida política do país.
Outro vínculo a ser tratado está nas palavras de Miguel Reale Júnior (2004),
que é o da efetiva ideia de humanizar a punição.
A cidadania se faz sentir nesse caso quando a sociedade através da
legislação consegue reinserir condenados criminais de forma generosa e adequada
visando a que estes não voltem a delinquir.
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO COMEÇAR DE NOVO DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ
É comumente noticiado a respeito de homens e mulheres que são
condenados por juízes criminais no âmbito federal ou estadual para o cumprimento de
sentenças prolatadas diante do cometimento de crimes.
Além da suspensão dos direitos políticos dos condenados criminais, há,
ainda, o impedimento de se ver livre do alcance dos efeitos da condenação até que todos
estes se findem.
Este título apresenta um estudo a respeito da prestação de serviços dos
condenados criminais às entidades públicas. Estas se referem a Administração Pública
direta ou indireta e às entidades privadas com destinação pública.
É certo que a letra da lei no Código Penal em seu artigo 43, inciso IV, deixa
claro que há possibilidade legal de que o apenado tenha sua pena privativa de liberdade
substituída por outra de prestação de serviços à comunidade ou às entidades públicas.
Nota-se a prescrição legal em benefício dos condenados criminais quanto a
essa possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade, contudo, a prestação de
serviços à comunidade não é o propósito da presente dissertação, e, sim, o de se estudar
e compreender a respeito da prestação de serviço às entidades públicas e suas
implicações sociais.
A prestação de serviços às entidades públicas é identificada na doutrina
jurídica como pena restritiva de direitos ou pena alternativa. Esta pena se refere a
atribuições de tarefas gratuitas ao condenado criminal em entidades estatais ou públicas.
No entendimento de Norberto Avena (2014):
[…] Também chamadas penas alternativas, as penas restritivas de direitos têm por
finalidade evitar, nos casos previstos em lei, a imposição da pena privativa de
liberdade a indivíduos que revelem condições pessoais favoráveis e tenham sido
condenados pela prática de infrações penais de menor gravidade (AVENA, 2014,
p. 291).

Identificada está no parágrafo acima uma política pública criminal que
beneficia indivíduos socialmente em condições de serem envolvidos em programas
governamentais de reinserção social.
Essas penas restritivas de direitos são também chamadas de penas
alternativas, pois, em substituição às penas privativas de liberdade promovem ao
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condenado criminal a possibilidade de prestar serviços às entidades públicas entre outras
possibilidades taxadas por lei penal.
Guilherme de Souza Nucci em seu Código Penal Comentado (2015)
sustenta que as penas restritivas de direitos:
São penas alternativas às privativas de liberdade, expressamente previstas em lei,
tendo por fim evitar o encarceramento de determinados criminosos, autores de
infrações penais consideradas mais leves promovendo-lhes a recuperação através
de restrições a certos direitos. É o que NILO BATISTA define como um movimento
denominado “fuga da pena”, iniciado a partir dos anos 70, quando se verificou,
com maior evidência, o fracasso do tradicional sistema punitivo no Brasil (NUCCI,
2015, p. 403).

Esse benefício social não é concedido a todos os condenados criminais,
pois, devem ser considerados os crimes cometidos e a violência praticada na execução
de cada prática criminal, além do alvoroço social cujo impacto produz a sensação na
sociedade de inquietude e pavor diante do cometimento do ato que infringiu a legislação
criminal pátria.
Percebe-se que a política pública criminal no caso em questão favorece
aqueles condenados criminais de menor potencial delitivo e que praticaram crime de
menor potencial ofensivo à sociedade.
A finalidade das políticas públicas criminais deve ser a de reintegrar o
condenado à vida comunitária junto a seus pares, objetivando-se a restauração do ser
humano, seja o cruel criminoso que necessita de maior atuação do Estado, seja o cidadão
que praticou um crime que o levará à prestação de serviços às entidades públicas.
Relevante ressaltar que essa prestação de serviços é aplicável somente a
condenações criminais superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade.
Essa determinação se deu após a edição da Lei 9.714/1998 que alterou o
Código Penal brasileiro no que pertine ao tema em questão, propondo-se, assim, um
sistema de penas restritivas de direitos ou penas alternativas.
O artigo 44 da Lei 9.714 de 25 de novembro de 1998:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas
de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não
for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
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Pode-se observar que o artigo em questão, o qual não será analisado de
forma detida, mas apenas em alguns aspectos relacionados ao tema da presente
pesquisa, indica pontos importantes na compreensão dessa política pública criminal.
O fato é que o condenado criminal beneficiado pela pena alternativa deve
estar envolvido nos quesitos acima, pois, assim, fará jus à concessão do benefício legal.
Durante o cumprimento da pena alternativa, o condenado poderá perdê-la
caso sobrevenha contra ele outra condenação criminal.
Outro ponto relevante é que o benefício será concedido ao condenado
primário em crimes dolosos, ou seja, o não reincidente em crimes intencionalmente
cometidos contra outrem.
O aplicador da sanção, ou seja, a autoridade judicial, deve observar no
sujeito, condenado criminal, aspectos relacionados ao crime cometido contra a pessoa e a
forma como foi praticado, se violenta ou com grave ameaça.
Ainda, observar quem é o autor do fato delitivo no sentido de conhecer
quando do fato criminoso a conduta social do condenado, sua personalidade, a
culpabilidade, bem como os motivos e as circunstâncias do crime.
Como se pode notar, muitas são as análises a serem feitas pelo órgão
julgador, que concede ao condenado a segurança do cumprimento da lei e da
possibilidade de se ver recolocado em sociedade por meio de uma política pública
criminal garantidora de direitos fundamentais aos condenados criminais.
Assim, tem-se o conceito de prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas. Compreensão que servirá de esclarecimento quanto ao que de fato
significa a chamada “fuga da pena” de Nilo Batista (1990):
É a atribuição de tarefas gratuitas ao condenado junto a entidades assistenciais,
hospitais, orfanatos e outros estabelecimentos similares, em programas
comunitários ou estatais. Trata-se, em nosso entender, da melhor sanção penal
substitutiva da pena privativa de liberdade, pois obriga o autor de crime a reparar o
dano causado através do seu trabalho, reeducando-se, enquanto cumpre pena.
Nesse sentido, note-se a lição de PAUL DE CANT: “A ideia de fazer um
delinquente executar um trabalho ‘reparador’ em benefício da comunidade em sido
frequentemente expressa nestes últimos anos. O fato mais admirável é que parece
que Beccaria já havia pensado em uma pena dessa natureza ao escrever, no
século XVIII, que ‘a pena mais oportuna será somente aquela espécie de servidão
que seja justa, quer dizer, a servidão temporária que põe o trabalho e a pessoa do
culpado a serviço da sociedade, porque este estado de dependência total é a
reparação do injusto despotismo exercido por ele em violação ao pacto social’”
(BATISTA,1990, p. 47).

Ao condenado criminal é concedida a possibilidade real de se reencontrar
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enquanto cidadão e, novamente, recolocar-se em um mercado de trabalho onde a
contraprestação salarial, por algum tempo, não é a principal finalidade, e, sim, a execução
de tarefas que promova no apenado a sensação verdadeira de reintegração em meio à
sociedade.
Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves (2008) informa que:
[…] As penas restritivas de direitos também estão na linha do princípio
constitucional da humanidade das sanções criminais, significando que o Estado,
através da utilização das regras de Direito Penal, “deve pautar-se pela
benevolência na aplicação da sanção penal, buscando-se o bem-estar de todos na
comunidade, inclusive dos condenados, que não merecem ser excluídos porque
delinquiram, até porque uma das finalidades da pena é a sua ressocialização”
(NEVES, 2008, p. 137).

As tarefas são gratuitas, ou seja, a própria legislação em seu artigo 46, § 1º
do Código Penal brasileiro veda qualquer tipo de retribuição salarial ao condenado
criminal no exercício da atividade laboral.
O artigo 46, § 2º do mesmo diploma legal observa que o trabalho
desempenhado pelo beneficiário deve ser na medida de suas aptidões, ou seja, não
poderá ser imposto ao condenado criminal um trabalho que não esteja em conformidade
com suas aptidões.
Questão importante a ser considerada é quanto ao tempo de trabalho do
condenado criminal a ser desempenhado nas entidades públicas.
Renato Marcão (2012) observa que:
A prestação de serviços terá a duração de 8 (oito) horas semanais e deverá ser
executada aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não
prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo juiz (LEP,
art. 149, § 1º), e bem por isso a forma de cumprimento poderá ser alterada para
adequá-la a eventuais modificações na jornada de trabalho do executado (LEP,
art. 149, III) e também com vistas a atender às condições pessoais do executado e
às características do estabelecimento, entidade ou programa em que se der a
execução específica (LEP, art. 149, § 2º) (MARCÃO, 2012, p. 122).

Percebe-se com a leitura do trecho acima a intenção do legislador em
conceder ao condenado criminal a possibilidade de bem atuar para onde foi conduzido
para desempenhar suas atividades laborais.
A supracitada LEP, Lei de Execução Penal, traz o entendimento nos artigos
envolvidos que o interesse da legislação especial é a de proporcionar ao apenado o
efetivo cumprimento da pena alternativa ou restritiva de direito.
Embora a lei penal permita a prestação de serviços à comunidade, por
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exemplo, entidades assistenciais, hospitais, orfanatos, nossa meta é a de pesquisar o
trabalho de apenado apenas em entidades públicas nos programas estabelecidos pela
Administração Pública.
O Estado tem um relevante papel na tentativa de reeducar o condenado
criminal. Através do trabalho o apenado pode procurar reparar sua conduta criminosa.
Pode demonstrar à sociedade e ao Poder Público o arrependimento por ter se portado de
forma contrária à legislação criminal.
Programas governamentais que propiciem a reintegração de condenados
criminais devem ser vistos com louvor pela sociedade, pois, é extremamente penosa a
manutenção de cidadãos atrás das grades, penosa à família do condenado, à vida
comunitária a ao próprio infrator.
Enquanto ocorre o cumprimento da pena alternativa ou de prestação de
serviços à comunidade ou às entidades públicas, o sentenciado é recolocado em convívio
social e reorientado, na tentativa de impedir o retorno do apenado à criminalidade.
O Código Penal em seu artigo 46 e parágrafos nos fornecem orientação
quanto a esse tipo de trabalho concedido ao condenado criminal para a prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas.
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável
às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade.
§ 1.º A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na
atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.
§ 2.º A prestação de serviços à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais,
hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em
programas comunitários ou estatais.
§ 3.º As tarefas a que se refere o § 1.º serão atribuídas conforme as aptidões do
condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de
condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.
§ 4.º Se a pena substituída for superior a 1 (um) ano, é facultado ao condenado
cumprir a pena substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à ½ (metade)
da pena privativa de liberdade fixada.

A prestação de serviços a entidades públicas é uma pena restritiva de
direitos ou pena alternativa e possui conotação de pena privativa de liberdade, pois que o
apenado fica sujeito ao recolhimento em entidades públicas durante determinados
períodos da semana para a realização das atividades propostas.
No entendimento de Salomão Shecaira (1993), as penas restritivas de
direitos molestam o exercício do direito de liberdade, sem, contudo, retirar o homem do
convívio social.
Sobre o assunto, o professor Cleber Masson (2017) ensina que:
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Nada obstante seja uma pena restritiva de direitos, possui indiretamente caráter de
privação da liberdade, já que o condenado deve ficar confinado na entidade
destinatária dos serviços, durante algumas horas da semana, para desempenho
das atividades impostas pelo juízo da execução. Nesse período, portanto,
assemelha-se à pena privativa de liberdade, embora, com ela não se confunda,
pois o condenado não é retirado do convívio social (MASSON, 2017, p. 814).

Ressalte-se que o condenado deverá realizar atividades totalmente
gratuitas, ou seja, nenhuma contraprestação pecuniária deverá ser incentivada pela
entidade pública participante da política pública.
Além da gratuidade do serviço prestado, as tarefas devem ser conforme as
aptidões do condenado. Neste caso, conforme Nucci (2015):
Trata-se de justa disposição feita pela lei, pois não é de se admitir que a pena de
prestação de serviços à comunidade, através da reeducação pelo trabalho,
transforme-se em medida humilhante ou cruel. Por isso, torna-se indispensável
estabelecer ao condenado atividades que guardem sintonia com suas aptidões.
Não há razão para se colocar um médico, v.g., lavando roupa num hospital, se ele
poderia ali estar oferecendo seus préstimos e dando consultas (NUCCI, 2015,
p.420).

De fato, não há interesse do legislador pátrio em estabelecer aos
condenados

criminais

tratamento

desumano

ou

cruel

que

impossibilite

sua

ressocialização.
Ainda, na concepção de Cleber Masson (2017), veda-se, assim, atividade
cruel, ociosa, vexatória ou humilhante, que em nada se compatibilizaria com as
finalidades da pena.
Ao ser condenado, criminalmente, o cidadão necessita de perspectivas.
Necessita verificar que a sociedade através do Poderes constituídos deseja que àquele
não seja dificultada a devida e justa prestação laboral, que no caso do presente estudo
deve ocorrer nas entidades públicas.
A sociedade deve ser vista em um sentido relacional, como se cada um
zelasse pelo bem-estar de outrem. É certo que algo fomentado pelo algum desajuste
social interferiu na condição de vida do condenado criminal. Diante dessa realidade, o
beneficiário precisa ser reerguido, socialmente, e, sem dúvida, o Projeto Começar de
Novo é uma visionária ferramenta que propõe a ressocialização e reinserção de
condenados criminais.
3.1 O CONDENADO CRIMINAL E SUA CONDIÇÃO NO BRASIL
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Quando observada a situação do preso no Brasil, não se pode afirmar que a
ressocialização ou reintegração seja algo tão aguardado pela sociedade.
Muitas vezes ficamos surpresos com a diminuição da criminalidade em uma
determinada região ou até mesmo de cidadãos que deixaram de delinquir.
Parece que pouco nos preocupamos com a situação do apenado durante o
cumprimento da pena e após sua saída quanto aos efeitos da sentença penal
condenatória.
Deveríamos, enquanto sociedade, trabalhar no sentido de realmente
entender o trabalho do apenado como uma forma de ressocializá-lo e reintegrá-lo, porque,
de fato, essa realidade ainda é bastante desconhecida e temida no Brasil.
Enquanto o apenado desenvolve seu trabalho em uma entidade pública ou
até mesmo presta serviços a uma determinada comunidade, ele está em pleno
cumprimento de pena condenatória e a paga pelo crime cometido é dele cobrada na
forma de trabalho.
A reintegração visa a conceder ao infrator o distanciamento de possíveis
novos convites à delinquência.
Quando ocorre um crime, a sociedade necessita do respaldo do Estado para
que o cidadão transgressor seja punido, legalmente, e, após o transcurso da sentença
penal condenatória, retorne ao convívio social, reeducado e reintegrado.
Relevante é para a sociedade e para o apenado a condição de trabalho
concedida a este. Deve servir como instrumento do Estado a integração ou a reintegração
social do condenado criminal.
Em nossos dias se pode ver que o trabalho do apenado é entendido e
incentivado pela política criminal como forma de ressocialização e reintegração do
cidadão.
Não deve ser outro caminho, pois, ao não se entender o preso como
cidadão, está se negando a ele uma condição básica de produtividade e crescimento
enquanto indivíduo. E a consequência

de

tamanho descuido

pode afetar o

desenvolvimento de toda uma sociedade.
Em proposição já discutida neste trabalho em capítulo específico, vê-se que
a política pública implementada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
favorece os apenados concedendo a eles trabalho digno em cartórios eleitorais
participantes do Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Políticas públicas criminais devem ter o objetivo de reconduzir os apenados
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ao convívio em sociedade, consolidando a democracia, promovendo cidadania e
buscando a igualdade e oportunidades entre todos.
3.2 O PROJETO COMEÇAR DE NOVO
Este projeto governamental tem o intuito de aplicar, efetivamente, a
reinserção social aos condenados criminais, concedendo a eles a garantia da cidadania.
A participação da Justiça Eleitoral paulista na reinserção social de
condenados criminais às penas de prestação de serviços às entidades públicas, ou as
chamadas penas alternativas têm sido uma grata realidade no Estado de São Paulo.
Assim, a Justiça Eleitoral paulista, o governo do Estado e a Justiça Estadual
se tornaram parceiras na garantia de contemplar os condenados criminais com trabalho
digno durante o período de cumprimento da sentença penal condenatória.
O Projeto Começar de Novo é a causa cujos efeitos de sua atuação
promovem a política pública criminal de efetivo desenvolvimento da cidadania e do
fortalecimento da democracia no Estado de São Paulo.
O Projeto se caracteriza pela busca de desenvolvimento social e a
implementação de direitos e garantias aos seus cidadãos e a solidificação da democracia
em solo nacional.
Ademais, sabe-se que a democracia é a forma de governo mais adequada à
garantia dos direitos humanos e liberdades fundamentais.
O Projeto Começar de Novo faz parte de uma Política Pública Criminal
brasileira. Política que envolve os Tribunais de Justiça de cada Estado da Federação.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está inserido no Projeto e
compete a ele o encaminhamento de beneficiários das penas de prestação de serviços às
entidades públicas.
O Projeto Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça é um campo
profícuo de estudo para a verificação do desenvolvimento contínuo da democracia,
cidadania e reinserção social.
Através de legislações correlatas, tais como, a Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 e a Recomendação do Conselho Nacional e Justiça nº 21, de 16 de dezembro de
2008, o Projeto Começar de Novo ganha efetividade com a integração de órgãos do
Poder Judiciário Estadual (Tribunal de Justiça) e Poder Judiciário Federal (Tribunal
Regional Eleitoral) e do Governo do Estado de São Paulo.
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O Projeto Começar de Novo tem como amparo legal a Recomendação
supracitada nº 21/2008 e a Resolução nº 96 de 27 de outubro de 2009, ambas do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Com o avançar dos tempos a sociedade tem procurado entender e estudar
os fundamentos atinentes à legislação, ou seja, a razão de ser das normas jurídicas
existentes.
Assim, necessita-se compreender o real sentido do interesse que sustenta
uma norma legal, ou seja, a política pública que envolve a legislação pátria.
Sendo assim, é de extrema relevância o Projeto Começar de Novo quanto à
busca pela reinserção social de condenados criminais às penas e medidas alternativas
consistentes na prestação de serviços às entidades públicas e sua reintegração social por
meio de trabalho digno e honesto por parte de seus beneficiários.
O Projeto Começar de Novo é uma política pública estatal pertencente ao
Conselho Nacional de Justiça que em seu Regimento Interno demonstra o cuidado em
implementar políticas públicas de reinserção social, conforme se pode notar:
Art. 40-A. O Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas –
DMF, criado pela Lei nº 12.106, de 2 de dezembro de 2009, é órgão do CNJ de
acompanhamento e fiscalização do sistema carcerário e de execução de medidas
socieducativas no âmbito do Poder Judiciário.
§1º. Constituem objetivos do DMF, dentre outros correlatos que poderão ser
estabelecidos administrativamente:
[…]
IV – fomentar a implementação de medidas protetivas e de projetos de
capacitação profissional e reinserção social do interno e do egresso do sistema
carcerário.

Desse modo, depreende-se que o Projeto Começar de Novo visa ao
desenvolvimento de possibilidades para que o apenado seja, durante o cumprimento da
pena, conduzido à capacitação profissional visando à sua reintegração social enquanto
cumpre a sentença penal condenatória e até mesmo quando cumpre integralmente a
pena.
O Projeto Começar de Novo enquanto política pública criminal visa a
sensibilizar a sociedade brasileira e também conscientizá-la da importância de conceder
aos condenados criminais a oportunidade de serem recebidos e absorvidos no mercado
de trabalho.
É certo que pesa sobre todas essas pessoas que se envolveram com
qualquer tipo de crime que as levou ao Judiciário um rótulo que as impossibilita de serem
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cridas. Ocorre que a sociedade precisa conferir a todas essas pessoas o benefício de
serem novamente úteis em algum local de trabalho, inclusive nas entidades públicas.
O Projeto Começar de Novo aplica, em todo o território nacional, ações de
capacitação educacional e de reinserção social.
Essa política pública criminal possui um banco de dados onde são
cadastradas todas as empresas que desejam participar do Projeto e cujos CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) estejam ativos.
Com isso, após o cadastro das empresas realizado no Portal de
Oportunidades do Conselho Nacional de Justiça, as ofertas de trabalho ou de cursos
passam a ser disponibilizadas aos interessados, entretanto, somente os magistrados e
instituições parceiras do Projeto têm acesso ao cadastro das empresas interessadas em
participar.
3.3 A POLÍTICA NACIONAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
No ano de 2010, o Ministério da Justiça lançou um documento em
celebração aos 10 (dez) anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas.
Documento que passamos a estudar neste subtítulo visando a um maior
entendimento da política pública criminal que envolve o Projeto Começar de Novo do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Em sua introdução, a Presidenta da CONAPA (Comissão Nacional de Apoio
às Penas e Medidas Alternativas), Fabiana Costa Oliveira Barreto, apresentou suas
ponderações a respeito dessa importante contribuição estatal aos condenados criminais,
à comunidade e às instituições públicas destacando que:
Ante a perspectiva da aproximação da data em que a instalação do primeiro
programa voltado especificamente às penas e às medidas alternativas no
Ministério da Justiça completaria dez anos, a subcomissão de gestão e fomento da
Comissão Nacional de Apoio ao Programa de Penas e Medidas Alternativas
(Conapa), gestão 2009/2010, deliberou pela redação de documento que pudesse
registrar os principais avanços obtidos na área durante essa década, bem como os
desafios que foram enfrentados e que ainda se apresentam para o
aperfeiçoamento dessa política (10 anos da Política Nacional de Penas e Medidas
Alternativas, 2010, p. 10).

O ano de 2010 está bem próximo de nosso momento presente, o que nos
provoca deduzir que há tão somente 10 (dez) anos ocorreu a inauguração de uma política
pública nacional voltada às penas e medidas alternativas.
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O Brasil, de fato, precisa caminhar ainda um longo percurso rumo ao
colossal e gratificante trabalho de reinserção social de condenados criminais.
3.3.1 Legislações não cumpridas em desfavor da sociedade: O que ocorria antes de
2010?
Penas restritivas de direitos não são uma novidade para a legislação pátria.
Ao contrário, o Código Penal brasileiro desde sua reforma no ano de 1984, a Lei nº 9.099,
de 26 de setembro de 1995 e a Lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998, muito embora
propusessem a aplicação de penas restritivas de direitos, a aplicação das penas
alternativas, pouco contribuíram visando ao seu avanço.
Não havia meios de os juízes de execução criminal concretizarem suas
sentenças voltadas às medidas alternativas.
Ou seja, em 2010 não havia como viabilizar as sentenças judiciais restritivas
de direitos mediante a falta de locais para se encaminhar os beneficiários das medidas
alternativas.
O descaso público e privado, devido à falta de implementação vigorosa de
políticas públicas criminais permanecia conforme aponta o documento do Ministério da
Justiça:
Como consequência, por um lado, havia a resistência de juízes na substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a certeza de que elas
não poderiam ser executadas e, por outro, a banalização da aplicação de cestas
básicas.
Poucas pesquisas eram publicadas sobre o tema e dados disponíveis relativos aos
números de sanções dessa natureza aplicadas ou em execução eram de difícil
acesso (10 anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas, 2010, p.
11).

Desperta-nos a atenção conhecer que à época havia dificuldades dos juízes
em aplicar a lei que destacava a obrigatoriedade de substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos devido à falta de estruturação e capacitação em
matéria de políticas públicas no Brasil. Situação que talvez tenha feito com que muitos
beneficiários se vissem frustrados em seu direito à reinserção social, consequência da
política pública em questão.
De fato, as penas restritivas de direitos, ou chamadas medidas alternativas,
não podiam ser cumpridas porque não havia para onde encaminhar os condenados
criminais. Sendo assim, a estes era concedida a possibilidade de pagarem suas penas

45
com a entrega de cestas básicas.
O próprio Ministério da Justiça aponta que essa forma de cumprimento de
pena era tratada com desrespeito pelo condenado.
O cumprimento da sanção criminal mediante entrega de cestas básicas era
banalizado, considerando-se que o condenado criminal não havia sido incluído em algum
tipo de trabalho visando à sua ressocialização, visando ao seu reencontro com a
sociedade através de uma forma digna de tarefas laborais específicas.
Com razão, torna-se banalizada essa forma de cumprimento de pena
restritiva de direitos, pois, parece-nos que a mera compra e entrega de cestas básicas
não produzem no íntimo do condenado criminal a sensação de que houve um abuso de
sua parte em ir além do permitido contra seus pares.
E, ainda, pode até ser que o pagamento da cesta básica tenha sido feito por
outrem, por exemplo, um familiar, amigo, vizinho. E o que isso proporcionou a quem de
fato precisa de reinserção social?
Penas alternativas devem ser pagas com trabalho e com reconhecimento
das próprias falhas a toda a sociedade golpeada pelo crime cometido.
Pagar os crimes com a simples entrega de cestas básicas não conduz o
apenado à busca pelo bem-estar da sociedade em que vive. Isso deve ser feito, repise-se,
através de trabalho honesto e específico, conforme os ditames legais.
3.3.2 A “ousadia” daqueles que implementaram políticas públicas de reinserção social
antes do ano de 2010
À época, pesquisas referentes às medidas alternativas em substituição às
penas privativas de liberdade eram pouco publicadas e os poucos dados existentes eram
de difícil acesso ao público.
Em vez de iniciativas nacionais em favor da reinserção social de
condenados criminais, o que se viu foram destaques regionais no sentido da
implementação de políticas públicas de reinserção social.
Embora a prestação de serviços à comunidade não seja o cerne desta
pesquisa, necessita-se, neste intertítulo, apontar as políticas públicas voltadas a esse tipo
de trabalho do condenado criminal.
Assim, no ano de 1985 a Justiça Estadual gaúcha implementou de forma
pioneira o projeto de prestação de serviços à comunidade.
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Segundo o documento do Ministério da Justiça de 2010, iniciativas, mas, não
muitas, destacaram-se em sentido contrário ao que ocorria, ou seja, o descaso reinante
no sentido da não aplicação de medidas de reinserção social.
Diz o documento do Ministério da Justiça (2010):
[…], a vara de execuções criminais de Porto Alegre implementou o projeto
“prestação de serviços à comunidade”, cuja principal tarefa foi viabilizar rede social
para cumprimento dessa modalidade de sanção, com o devido monitoramento [...]
(10 anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas, 2010 p. 11).

Houve também a participação do Estado de São Paulo na criação de
convênios na década de 1980 com prefeituras e fundações públicas. Convênios que
proporcionaram

aos

cumpridores

de

prestação

de

serviços

à

comunidade

o

encaminhamento a projetos voltados à reinserção social.
Ainda com base no documento já citado (2010):
Com a publicação da Lei nº 9.099/95, outras iniciativas foram conhecidas, como a
da Promotoria de Santana, que credenciou instituições para possibilitar a
aplicação de prestação de serviços à comunidade. Mesmo antes da edição da
referida Lei, nos anos de 1990, foram instalados os juizados especiais do Mato
Grosso do Sul, que se destacaram especialmente pela estruturação de rede para
a aplicação de cestas básicas (10 anos da Política Nacional de Penas e Medidas
Alternativas, 2010, p. 11).

Mesmo em menor número, ações de política pública criminal foram
implementadas em algumas regiões do Brasil na tentativa de se fazer que as leis que
beneficiavam os condenados criminais fossem, de fato, cumpridas e colocadas em
prática.
Alguns Estados da federação como vistos acima empreenderam um papel
relevante na inclusão social de beneficiários das políticas públicas criminais.
No Paraná, mais precisamente na cidade de Curitiba no ano de 1997 houve
a criação de uma central de penas e medidas alternativas. Essa central objetivava a
efetiva execução das medidas alternativas. Por consequência, esse modelo de política
pública criminal inspirou a criação de central semelhante no Estado do Pará no ano de
1998.
No documento do Ministério da Justiça (2010), observa-se que:
O diferencial desse modelo foi a designação de juiz e de promotor de justiça para
atuarem especificamente na execução e fiscalização das penas privativas de
liberdade a serem cumpridas em regime aberto, bem como das penas ou medidas
restritivas de direitos, além da alocação de funcionários voltados para essa
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finalidade (10 anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas, 2010, p.
12).

O Estado Democrático de Direito através e por meio do Poder Judiciário e do
Ministério Público agiu à época, de modo a monitorar e fiscalizar as penas restritivas de
direitos ou medidas alternativas.
Políticas públicas criminais devem ser proporcionadas e alicerçadas pelo
Estado que evidentemente necessita do auxílio social para manter e estruturar projetos
que promovam o bem-estar de todos os envolvidos.
A sociedade disposta a acolher os condenados criminais não somente atua
como cidadã, mas antes de se mostrar dessa forma, confere ao beneficiário das medidas
alternativas uma reintrodução destes ao convívio social que jamais seria possível não
fosse a atuação humana em prol daqueles que se enveredam pelo caminho duro e difícil
da criminalidade.
Haroldo Correia de Oliveira Máximo (2003) sustenta que:
A primeira vara especializada em execução de penas e medidas alternativas foi
criada em 1998, em Fortaleza (CE). Desde então, contava com secretaria técnica
formada por psicólogos e assistentes sociais, bem como com setor de pesquisa,
documentação e estatística (MÁXIMO, 2003, p. 145-158).

Entretanto, no ano de 1997 ocorreram os primeiros convênios visando à
promoção das penas e medidas alternativas, conforme registros do Fundo Penitenciário
Nacional – Funpen.
Neste mesmo ano de 1997, o Estado de Goiás e o Distrito Federal firmaram
convênios com o Ministério da Justiça para a aplicação de programa de penas e medidas
alternativas.
No ano de 1998 os convênios ocorreram nos Estados-Membros da Paraíba,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Sendo assim, diante de uma iniciativa pública que se mostrou salutar à
sociedade brasileira, em 12 de setembro do ano 2000 houve a instalação da Central
Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas do Ministério da
Justiça – Cenapa.
Nas palavras de Vera Regina Müller (2001):
A Cenapa tinha por objetivo “disseminar a ideia entre os operadores do Direito,
apoiar a criação de iniciativas e acompanhar seu desenvolvimento, monitorando
dados e divulgando resultados em todas as regiões do país” (MÜLLER, 2001).
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Sendo assim, a partir do 2º semestre do ano 2000 a Central Nacional de
Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas objetivou divulgar entre os
operadores do Direito, ou seja, juízes, promotores de justiça, procuradores, defensores
públicos, advogados e estudantes passaram a receber, do Ministério da Justiça,
informações referentes à aplicação efetiva das penas e medidas alternativas em todos os
Estados da federação brasileira.
Seminários, criação e incentivo ao surgimento de centrais de execução de
penas e medidas alternativas e até mesmo a instalação de varas especializadas nesse
tipo de aplicação de medida alternativa se tornaram prioridade e uma das atividades
preponderantes da Cenapa.
3.4 OUTROS PROGRAMAS SEMELHANTES AO PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS NO BRASIL
Existem no Brasil outros programas voltados às políticas públicas criminais
que visam à reinserção social de condenados criminais.
Programas estes que se assemelham ao Programa de Penas e Medidas
Alternativas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
3.4.1 Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado do Rio de Janeiro
Esse programa tal qual o Programa de Penas e Medidas Alternativas no
Estado de São Paulo visa ao trabalho do condenado criminal. Condenado este que
infringe a legislação penal brasileira, porém, de baixo potencial ofensivo. Condenação
criminal baseada no grau de culpabilidade, nos antecedentes, na conduta social e na
personalidade do condenado criminal.
O programa atende ao condenado sem rejeitar o caráter ilícito de seu ato
cometido. É uma medida punitiva de cunho educativo, que permite ao infrator o convívio
em família e com a sociedade, favorecendo a sua reinserção social e contribuindo para a
transformação da realidade do condenado criminal.
O DEAPE (Departamento de Administração de Pessoal) é o responsável
pelo acompanhamento dos acordos de cooperação e convênios formalizados nas
Centrais de Penas e Medidas Alternativas, por intermédio de uma equipe técnica
multidisciplinar, composta de assistentes sociais e psicólogos, que monitoram os
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beneficiários das penas restritivas de direito e orientam as instituições que os recebem.
3.4.2 Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado de São Paulo
Este programa da Secretaria da Administração Penitenciária do Governo
estadual também é aplicado a infratores penais que cometeram crimes de baixo potencial
ofensivo, fornecendo a eles a aplicação de uma pena restritiva de direitos, sem a
necessidade de privar os condenados criminais do convívio social.
Tal como o programa desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro, este
programa também acompanha a execução da pena restritiva de direitos através das
Centrais de Penas e Medidas Alternativas. Os apenados, beneficiários do programa são
encaminhados a instituições distintas onde exercem trabalho conforme sua profissão,
graduação, conhecimentos e habilidades anteriores à condenação criminal.
3.4.3 Programa de Ressocialização no Sistema Penitenciário do Paraná da Secretaria da
Segurança Pública e Administração Penitenciária
Este programa visa ao trabalho, profissionalização e educação do
condenado criminal entre outros benefícios concedidos durante o cumprimento da
sentença penal condenatória.
Neste programa os presos permanecem em contato com o mundo exterior,
considerando-se que o Sistema Penitenciário tem garantido aos presos acesso a
familiares e amigos. Esses contatos ocorrem através de visitas, cartas, palestrantes e
advogados, e o preso não fica excluído da vida da comunidade.
3.4.4 Programa de Ressocialização de Sentenciados do Supremo Tribunal Federal
Este programa foi oficializado em dezembro de 2008, com a celebração de
convênio entre o Supremo Tribunal Federal, o Governo do Distrito Federal e a Vara de
Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
O Programa objetiva contribuir com a recuperação social de condenados
criminais, envolvendo-os em capacitação profissional com uma contraprestação
pecuniária. As vagas são destinadas aos detentos do Centro de Progressão Penitenciária,
presídio específico de regime semiaberto, que oferece cursos profissionalizantes na área
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administrativa e de informática.
3.4.5 Programa “Carpe Diem” da Secretaria da Administração Penitenciária e da
Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania do Estado de São Paulo.
Grande parte dos detentos que chegam aos Centros de Detenção Provisória
é presa em flagrante delito de baixo potencial ofensivo, por exemplo: furto, receptação,
porte irregular de arma de fogo e outros ilícitos sem violência ou grave ameaça a pessoa,
além de muitas vezes serem réus primários.
O programa “Carpe Diem” visa à criação de mecanismos para recepção e
permanência de presos primários (desde que compatíveis com as regras do projeto) com
aplicação de métodos de ressocialização baseados em cursos laborterápicos expressos e
atendimento psicológico especializado.
3.4.6 Programa de reinserção social aplicado na Penitenciária da Papuda
Este projeto teve seu início em Brasília, Distrito Federal, com a intenção de
promover cursos de formação profissional com trabalhos realizados em oficinas onde os
apenados, beneficiados pelo programa aufeririam 75% (setenta e cinco por cento) do
salário-mínimo
A iniciativa merece ser aplaudida, considerando-se que através do trabalho
ou a chamada, laborterapia, tem-se uma das formas mais eficazes de reinserção social.
3.4.7 Penas Alternativas no Estado do Piauí – Brasil
No dia 24 de setembro de 2001 o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e o
Ministério da Justiça criaram em um esforço conjunto a Coordenação de Penas
Alternativas.
Com a criação dessa Coordenação, visava-se a efetividade da aplicação das
Penas Alternativas voltada à prestação de serviços à comunidade ou às entidades
públicas.
Várias entidades públicas se dispuseram ao acolhimento e integração dos
beneficiários da política pública criminal aplicada por este Estado da Federação.
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3.4.8 APAC – Associação de Assistência ao Condenado
Essa associação trata de fazer com que a sociedade compreenda quem de
fato é o criminoso e qual é o seu devido lugar na comunidade, ou seja, compreender o
criminoso e a criminalidade.
A sociedade parecer não acreditar na reinserção dos criminosos. Permanece
no preconceito de negar ao máximo qualquer espécie de oportunidades aos condenados
criminais.
Para que essa política pública fosse concretizada, um grupo de interessados
se pôs a estudar o sistema penitenciário brasileiro visando a minorar as dificuldades do
encarceramento.
A APAC procura conceder ao condenado criminal assistência e proteção
para que a sociedade não seja novamente perturbada pelo mesmo indivíduo.
A associação possui um Estatuto bastante elaborado e que deve ser lido e
estudado por aqueles leitores que desejam conhecer de forma profunda essa importante
política pública nacional.
3.4.9 A APAC em Bragança Paulista
A política pública implementada no interior do Estado de São Paulo obteve o
incentivo do Governo estadual. Na ocasião, documento foi lavrado e um convênio foi
firmado entre o Governo e a associação visando a administração do presídio local.
O convênio contou com parceria entre o Estado de São Paulo, a Secretaria
de Segurança Pública estadual e a Instituição Privada – APAC.
Importante ressaltar o objeto deste convênio: assistência material,
assistência à saúde, assistência educacional, assistência social, assistência religiosa,
psicológica e ao trabalho aos presos da Cadeia Pública de Bragança Paulista.
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4 UM ESTUDO DO PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
DA JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os Cartórios Eleitorais paulistas foram informados, oficialmente, em seu
canal oficial na data de 02 de março de 2016 a respeito da implementação de uma política
pública criminal: o Programa de Penas e Medidas Alternativas.
O Programa foi firmado através de convênio entre o Tribunal Regional
Eleitoral paulista, o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Administração
Penitenciária em 25 de fevereiro de 2016 com vistas a beneficiar os condenados criminais
à prestação de serviços às entidades públicas.
O Programa de Penas e Medidas Alternativas objetiva a conjugação de
esforços visando à reinserção social de condenados criminais e a prestação de auxílio
destes às atividades administrativas dos Cartórios Eleitorais paulistas, de modo a
contribuir para a consecução do papel social do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo e trabalhar o objetivo estratégico do Poder Judiciário de garantir os direitos da
cidadania.
Sendo assim, os Cartórios Eleitorais paulistas têm a possibilidade de receber
beneficiários de penas alternativas para prestarem auxílio em suas unidades eleitorais.
Deve-se observar a necessidade específica de cada Cartório Eleitoral para o
desempenho das seguintes atividades por parte dos condenados criminais: auxiliar
administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, eletricista, encanador,
pedreiro, pintor, marceneiro, jardineiro, faxineiro, recepcionista, carregador e cartazeiro ou
panfletista.
Ademais, os Cartórios interessados devem informar ao Tribunal Regional
Eleitoral a atividade a ser desempenhada pelo beneficiário do Programa e a devida
justificativa.
Após cumprida a fase acima, os responsáveis pelas Centrais de Penas e
Medidas Alternativas da Secretaria de Administração Penitenciária devem entrar em
contato com os Cartórios Eleitorais interessados para explicar-lhes todo o funcionamento
do Programa, e, ainda, verificar a necessidade de cada Cartório envolvido nessa política
pública.
Apenas são elegíveis ao programa os condenados a penas privativas de
liberdade não superior a 4 (quatro) anos, desde que o crime não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime
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tenha sido culposo. Como exemplo temos os crimes de trânsito, pequenos furtos e
desacato à autoridade.
Nota-se, ainda, que os Chefes de Cartório Eleitoral que tenham interesse em
implementar essa política pública nas unidades eleitorais devem procurar os responsáveis
pelas Centrais de Penas e Medidas Alternativas da Secretaria de Administração
Penitenciária visando a verificar a disponibilidade de beneficiários com o perfil desejado.
O Tribunal concedeu aos cartórios eleitorais relevantes informações quanto
aos documentos e materiais disponibilizados às unidades visando a dar-lhes maiores
esclarecimentos quanto aos procedimentos e estratégias a serem desenvolvidas com
relação ao Programa. São estes:
a) Termo de convênio assinado;
b) Relação de zonas eleitorais abrangidas pelo projeto, com indicação da
Central de penas e Medidas Alternativas correspondente;
c) Relação de Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado de São
Paulo, com a indicação do nome e telefone do responsável;
d) Formulário de solicitação para disponibilização de vaga para o
desempenho de atividade não incluída no projeto;
e) Gravação da palestra de esclarecimento e sensibilização – Programa
de penas e medidas alternativas nos cartórios eleitorais, realizada em
9/11/2015;
f) Slides da apresentação da Coordenadoria de Reintegração Social e
Cidadania – Departamento de Penas e Medidas Alternativas, sobre o
programa de prestação de serviços à comunidade;
g) Slides da apresentação da Assessoria de Planejamento Estratégico e
de Eleições, sobre o programa de penas e medidas alternativas.

De fato, é um programa que atende ambas as partes coligadas, ou seja,
Cartórios Eleitorais e condenados criminais, beneficiários do Programa, uma vez que,
consegue-se conceder cidadania a estes e mão de obra específica àqueles.
O Programa de Penas e Medidas Alternativas adotado pelo Tribunal
Regional Eleitoral visa à garantia de mão de obra específica devido à carência de
recursos humanos na Secretaria do Tribunal e nos cartórios eleitorais, conjugando-se,
assim, um programa de reinserção social com medidas voltadas à recomposição da força
de trabalho da sede e também dos cartórios eleitorais.
No programa citado são parceiros o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo conjugada à Coordenadoria de Reintegração Social
e Cidadania.
Da parceria decorrem as seguintes responsabilidades:
Aos juízes da execução criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo o
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encaminhamento dos beneficiários da pena de prestação de serviços à comunidade para
a Central de Penas e Medidas Alternativas, gerida pela Secretaria de Administração
Penitenciária.
À Secretaria de Administração Penitenciária e sua Coordenadoria de
Reintegração Social e Cidadania competem o acompanhamento do programa de
prestação de serviços à comunidade através das Centrais de Penas e Medidas
Alternativas e o credenciamento de instituições aptas a receber beneficiários do
programa.
Ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo compete oferecer vagas nos
cartórios eleitorais para os beneficiários do programa cumprirem penas de prestação de
serviços à comunidade e definir o rol de trabalhos possíveis de serem realizados pelos
beneficiários do programa no ambiente do cartório eleitoral.
Ou seja, os beneficiários do programa poderão prestar serviços às entidades
públicas em ambiente cartorário apenas e tão somente no desempenho das atividades
listadas pelo programa.
Os postos de trabalho, que são os cartórios eleitorais, são disponibilizados
conforme a necessidade específica de cada unidade, conforme a necessidade referente
às atividades de trabalho citadas acima. Dessa forma, o trabalho efetivo do beneficiário
ocorre em tratativa direta entre o cartório e a Central de Penas e Medidas Alternativas.
O trabalho deve visar ao crescimento do beneficiário, concedendo a ele a
garantia do exercício da cidadania e da dignidade do ser humano. Por isso, compete aos
cartórios eleitorais receber os beneficiários do programa de prestação de serviços às
entidades públicas e não submetê-los a atividades diversas das anteriormente citadas e a
atividades insalubres e ou perigosas.
Trata-se de um projeto de caráter público vigoroso e atual, tanto é que está
estreitamente vinculado ao macrodesafio do Poder Judiciário no ano de 2020 que é o de
garantir os direitos da cidadania.
O programa estudado trouxe ferramentas que identificaram nessa política
pública criminal uma conjugação de esforços para que os sujeitos envolvidos tenham na
parceria ganhos para a sociedade e para o serviço público federal.
Neste trabalho a abordagem foi realizada no estado de São Paulo em
cartórios eleitorais onde houve a inclusão de condenados criminais no Programa
Integrado de Penas Alternativas da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania.
Na letra do Projeto Começar de Novo se verifica a possibilidade de parceria
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entre a Justiça Eleitoral paulista, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria da
Administração Penitenciária / Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania para
que a reinserção social pudesse ser colocada em prática nos cartórios eleitorais deste
Estado da federação.
Assim, verifica-se que o Projeto Começar de Novo abarca e dá identidade ao
Programa Integrado de Penas e Medidas Alternativas da Coordenadoria de Reintegração
Social e Cidadania, que por sua vez é abraçado pela Justiça Eleitoral paulista que
implementou seu Programa de Penas e Medidas Alternativas aos condenados às penas e
medidas alternativas consistentes na prestação de serviços às entidades públicas.
Ainda, verificou-se que o Programa de Penas e Medidas Alternativas quer
resolver o problema vivido na Justiça Eleitoral paulista que é o da carência de recursos
humanos.
Diante desse planejamento estratégico da Justiça Eleitoral paulista, a
garantia ao direito da cidadania dos condenados criminais se alinha à recomposição da
força de trabalho nos cartórios eleitorais deste Estado.
Observou-se que o trabalho em tela possui relevância acadêmica por
estudar e identificar uma conjugação de esforços entre entes públicos visando à melhoria
da qualidade de vida de condenados criminais e a recomposição da força de trabalho em
serviços públicos da atividade pública federal.
No Processo CRSC nº 304/2015 vinculado ao Processo TRE-SP PAD nº
2561/2015, foi aditado o terceiro termo acordado entre o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, convênio este que prorrogou por 12 (meses), a partir de 25 de fevereiro de 2019, o
prazo de vigência do ajuste para os fins de execução do Programa de Penas e Medidas
Alternativas, tendo o seu encerramento em 24 de fevereiro de 2020.
Pertinente informar e avaliar o impacto dessa política pública diante de sua
atualidade.
O convênio aditado entre poderes da República objetivou executar o
programa proposto de reinserção social de condenado criminais.
4.1 PESQUISAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO
PAULO NOS ANOS DE 2017 E 2018
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo fez alguns destaques quanto à
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implementação do Programa de Penas e Medidas Alternativas nos Cartórios Eleitorais
nos anos de 2017 e 2018.
Destacou através de um de seus meios oficiais de comunicação que no ano
de 2017, dos 209 (duzentos e nove) Cartórios Eleitorais abrangidos pelo programa,
apenas 20 (vinte) receberam beneficiários, num total de 48 (quarenta e oito) vagas
disponibilizadas.
Entretanto, em que pese a baixa adesão ao programa naquele ano,
salientou-se que os Cartórios Eleitorais que receberam beneficiários, em 77% dos casos o
programa foi avaliado como bom ou ótimo.
Destacou-se, também que, a partir do ano de 2018 houve aumento do
número de Cartórios Eleitorais que aderiram ao programa ao se referir que, das 215
(duzentas e quinze) Zonas Eleitorais abrangidas pelo projeto, 51 (cinquenta e uma)
receberam beneficiários no ano de 2018, mediante 130 (cento e trinta) vagas
disponibilizadas.
No ano de 2018 os Cartórios Eleitorais que receberam beneficiários, em
88,8% dos casos o programa foi avaliado como bom ou ótimo .
Assim, percebeu-se que entre os anos de 2017 e 2018, o Programa de
Penas e Medidas Alternativas nos Cartórios Eleitorais paulistas houve um aumento
estatístico quanto à avaliação dessa política pública entre boa e ótima.
Com vistas ao aprofundamento referente às pesquisas aplicadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo aos Cartórios Eleitorais concernentes ao
programa estudado, passamos à análise dos dados colhidos pelo Tribunal nos anos de
2018 e 2019.
Em 2018 a Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições,
assessoria esta ligada ao Tribunal propôs pesquisa a 51 (cinquenta e um) Cartórios
Eleitorais visando a avaliação destes ao Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Os cartórios envolvidos receberam um número adequado de beneficiários
conforme a necessidade específica de cada unidade cartorária.
4.1.1 Pesquisa realizada no ano de 2018 nos cartórios eleitorais concernente ao
programa de penas e medidas alternativas
Da análise do ANEXO A deste trabalho, observam-se quesitos concernentes
a atividade desempenhada pelos beneficiários e a avaliação do Programa de Penas e
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Medidas Alternativas na Zona Eleitoral em uma escala de 0 a 5.
Assim, dos 51 (cinquenta e um) Cartórios Eleitorais paulistas questionados,
o resultado da política pública implementada ocorreu da seguinte forma:
Devido à realidade de cada unidade cartorária, o número de beneficiários
recebidos foi bastante diferente. Por exemplo: enquanto o cartório de Perdizes (002ª Zona
Eleitoral) na capital paulista recebeu 5 (cinco) beneficiários, o cartório de Araraquara (013ª
Zona Eleitoral) recebeu apenas 1 (um) beneficiário. Ou seja, cada unidade interessada ao
procurar a Central de Penas e Medidas Alternativas deveria verificar a disponibilidade de
peças a serem beneficiadas pelo programa. E, assim, receber em cartório o número
estipulado pelo próprio cartório.
Nota-se que a adesão dos Cartórios Eleitorais da capital paulista foi superior
aos do interior do Estado. Dos 51 (cinquenta e um) cartórios envolvidos no programa, 34
(trinta e quatro) são da capital e 17 (dezessete) do interior paulista.
Relevante informar que há alguns casos na pesquisa apresentada, que,
embora já avaliados pelos cartórios, o programa prossegue nessas unidades, pois, ainda,
não se deu o término das atividades. São os casos de Perdizes, Santos, Sumaré, Vila
Maria, Campinas, São José do Rio Preto, Cidade Ademar, Vila Formosa, Butantã,
Sorocaba e Vila Sabrina.
Em linhas gerais, no ano de 2018, o programa foi bem avaliado, conforme
demonstrado no documento em anexo.
4.1.2 Pesquisa realizada no ano de 2019 nos cartórios eleitorais concernente ao
programa de penas e medidas alternativas
Da análise do ANEXO B se observam informações detalhadas quanto à
pesquisa realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral em cartórios eleitorais envolvidos no
programa.
O ano de 2019 reservou uma diminuição do número de cartórios
participantes no Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Apenas 39 (trinta e nove) unidades cartorárias receberam beneficiários do
programa.
De modo geral, o programa também foi bem avaliado pelos Cartórios
Eleitorais neste ano.
Novamente, a adesão dos Cartórios Eleitorais da capital paulista foi superior
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aos do interior do Estado. Dos 39 (trinta e nove) cartórios envolvidos no programa, 24
(vinte e quatro) são da capital e 15 (quinze) do interior.
No ano de 2019, ocorreu o mesmo que no ano anterior. O programa foi
avaliado em alguns cartórios antes mesmo do término das atividades. São os casos de
Perdizes, Santa Ifigênia, Araçatuba, Valo Velho, Botucatu, Mogi das Cruzes, Presidente
Venceslau, Santos, Lapa, Tatuapé, Ipiranga, Capela do Socorro, Mogi das Cruzes,
Ribeirão Preto, Pirituba, Butantã, Vila Formosa, Itaim Paulista, Sorocaba, Hortolândia,
Parelheiros, Jardim São Luiz e São Bernardo do Campo.
4.2 OS CARTÓRIOS ELEITORAIS PAULISTAS E A REALIDADE DA ESCASSEZ DE
MÃO DE OBRA
Os Cartórios Eleitorais do Estado de São Paulo vivem há muitos anos a
realidade da falta de mão de obra.
Na década de 1980, precisamente em 07 de junho de 1982, foi sancionada a
Lei nº 6.999 pelo então Presidente da República, João Figueiredo, que dispôs a respeito
da requisição de servidores públicos pela e para a Justiça Eleitoral brasileira.
Nessa lei há o reconhecimento da necessidade dos cartórios e das
secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais em se ter apoio de outros órgãos públicos.
Também se reconheceu a existência de requisições mesmo antes da sanção
legal, o que nos indica que eram notórias e permitidas as requisições de servidores
pertencentes a outros órgãos públicos para a devida composição dos Cartórios Eleitorais
e Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados-Membros.
A quantidade de servidores requisitados por cartórios também foi grafada na
Lei nº 6.999, de 07/06/1982:
Art. 2º - As requisições para os Cartórios Eleitorais deverão recair em servidor
lotado na área de jurisdição do respectivo Juízo Eleitoral, salvo em casos
especiais, a critério do Tribunal Superior Eleitoral.
§1º - As requisições serão feitas pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável, e não
excederão a 1 (um) servidor por 10.000 (dez mil) ou fração superior a 5.000 (cinco
mil) eleitores inscritos na Zona Eleitoral.

As requisições nos Cartórios Eleitorais devem contar com o número de
eleitores do município e com alguns critérios dispostos na lei em questão.
Conforme o artigo supra e seu parágrafo 1º, pode-se exemplificar que, um
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município com 50.000 (cinquenta mil) eleitores inscritos, necessita que o Cartório Eleitoral
localizado no mesmo município tenha 5 (cinco) servidores.
Em cada cartório só podem haver 2 (dois) servidores do Quadro do Tribunal
Regional Eleitoral, ou seja, utilizando-se do número de eleitores acima, compreende-se
que as outras 3 (três) vagas devem ser preenchidas com servidores de outros órgãos
públicos.
A dificuldade repousa nesse ponto porque os órgãos públicos necessitam
dos servidores que a Justiça Eleitoral requisita, gerando, assim, inconvenientes ao órgão
a quem a requisição judicial, e, que, assim, deve acatar a determinação.
Até o ano de 2004, os cartórios contavam com um quadro de requisitados
que praticamente compunha a Justiça Eleitoral no interior do Estado de São Paulo.
Com a sanção a Lei 10.842, de 20 de fevereiro de 2004, os cartórios
passaram a receber até 02 (dois) servidores do quadro do Tribunal Regional Eleitoral de
seu Estado.
Assim define a Lei em questão no artigo abaixo:
Art. 1º Ficam criados, nos Quadros de Pessoal dos Tribunais Regionais Eleitorais,
os cargos de provimento efetivo e as funções comissionadas indicados e
quantificados no Anexo I, assim destinados:
I – 2 (dois) cargos efetivos, sendo 1 (um) de Técnico Judiciário e 1 (um) de
Analista Judiciário, para cada Zona Eleitoral.

A partir do ano de 2004, os Cartórios Eleitorais receberam novos servidores
que comungaram forças junto aos servidores requisitados visando às Eleições Gerais e
Municipais.
A permanência dos servidores requisitados era imprescindível para os
cartórios, considerando-se o limite de servidores do Quadro do Tribunal imposto pela Lei
10.842/2004.
Com o passar dos anos, muitos servidores requisitados se aposentaram,
outros retornaram aos órgãos públicos de origem e os cartórios começaram a enfrentar o
grave problema da escassez de servidores.
Antes do ano de 2004 a realidade era a falta de servidores do Quadro do
Tribunal. Depois do ano em comento, a dificuldade passou a ser a perda dos servidores
públicos requisitados.
Para se ter uma ideia da situação na qual os Cartórios Eleitorais se
encontram, em todas as eleições, sejam elas Gerais ou Municipais, há a possibilidade
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legal da realização de requisições por prazo determinado para dois fins, quais sejam, os
trabalhos realizados visando ao final de alistamento e os relacionados aos preparativos
das eleições até o seu desfecho, o que se pode indicar e reconhecer a necessidade dos
cartórios em robustecer a mão de obra, principalmente nos anos eleitorais.
Recentemente, no dia 20 de abril de 2020, a Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo aprovou procedimentos para a requisição temporária de
servidores para auxiliarem os cartórios eleitorais no período de final de alistamento e nos
preparativos das Eleições Municipais de 2020.
As Zonas Eleitorais que não possuem vagas disponíveis para esse fim
poderão requisitar acima do limite legal estabelecido, pelo prazo máximo e improrrogável
de 6 (seis) meses.
A Justiça Eleitoral paulista, participante do Programa de Penas e Medidas
Alternativas visa a garantia ao direito da cidadania dos condenados criminais e, em parte,
recompõe sua força de trabalho nos cartórios eleitorais do Estado.
Observa-se no Programa em questão uma conjugação de esforços entre
entes públicos visando à melhoria da qualidade de vida de condenados criminais e a
recomposição da força de trabalho nos serviços da atividade pública federal. Esses entes
públicos, são: a Justiça Eleitoral paulista, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a
Secretaria da Administração Penitenciária – Coordenadoria de Reintegração Social e
Cidadania.
Conforme o juiz assessor da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, Marco Antônio Martin Vargas (2015), há o reconhecimento da grande
dificuldade que a Justiça Eleitoral tem com a carência de mão de obra.
O mesmo juiz assessor descreve que será aliada à falta de servidores a
necessidade que os condenados têm em relação à prestação de serviços à comunidade.
Havendo respeito mútuo entre os componentes das entidades públicas e os
condenados criminais beneficiários, ambas as partes envolvidas no programa exercerão
relevantes papéis visando ao desenvolvimento da sociedade brasileira.
4.3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALTERNATIVAS PENAIS

Os programas que trabalham com alternativas penais são aqueles que se
utilizam, legalmente, das penas restritivas de direitos, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade ou às entidades públicas, as limitações de fim de semana e a
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interdição temporária de direitos, penas alternativas aplicadas em substituição às penas
de prisão, ou seja, as penas privativas de liberdade.
Políticas públicas de alternativas penais funcionam a partir da pena de
prisão aplicada por um magistrado. Assim, o condenado é encaminhado a uma central de
alternativas penais que possui a incumbência de acompanhar o caso e promover a
fiscalização do cumprimento das condições impostas pelo magistrado e promover, ainda,
o encaminhamento necessário do beneficiário à rede de atenção social.
As chamadas penas alternativas surgem a partir das Regras de Tóquio,
datada de 1990. Estas regras visam a estabelecer penas restritivas de liberdade para os
chamados crimes graves, para os condenados de alta periculosidade.
Quanto às penas restritivas de direitos, são elas cabíveis a crimes de menor
potencial ofensivo. Penas restritivas vistas com bastante clareza com o surgimento da Lei
9.099/1995 (Juizados Especiais Criminais).
As Regras de Tóquio, conforme o documento (2016) do Ministério da
Justiça:
As Regras recomendam a utilização das penas restritivas de liberdade em último
caso e somente nas hipóteses de crimes graves e de condenados de intensa
periculosidade; para outros delitos e criminosos de menor potencial ofensivo,
propõem medidas e penas alternativas (POSTULADOS, 2016, p. 11).

Por certo os crimes de alta gravidade devem permanecer sendo tratados
pelo Estado Democrático de Direito com todo o rigor legal.
Já a aplicação das medidas alternativas, ou penas alternativas, deve ser
transmitida para condenados criminais que desejam viver em sociedade, cuja
desobediência à legalidade imposta tenha sido algo que não tenha ofendido seus pares
com um pavor demasiado.
A lei 9.099/1995 dos Juizados Criminais estabelece os institutos da
transação penal e a suspensão condicional do processo. Institutos estes que devem ser
aplicados antes da sentença penal condenatória. Caso o beneficiado cumpra com as
imposições legais do Estado-Juiz, não se verá envolvido em uma condenação criminal. A
lei em questão sugere a aplicação de medidas que são anteriores ao processo e à pena.
Por exemplo: prestação pecuniária à vítima, perda de bens, perda de valores, proibição
de frequentar determinados locais por tempo determinado e outras prestações.
4.4 ASPECTOS DA EFETIVA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS
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O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo em 17 de abril de
2019 assinou na pessoa de seu Desembargador Presidente, Carlos Eduardo Cauduro
Padin, o terceiro Termo Aditivo ao Convênio com a Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência visando à execução do
Programa de Penas e Medidas Alternativas.
O citado convênio aditado foi firmado pelas partes no dia 25 de fevereiro de
2016 e se mantém visando à conjugação de esforços na implantação e execução
continuada do Programa Integrado de Penas Alternativas da Coordenadoria de
Reintegração Social e Cidadania.
O convênio foi celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e
o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Administração Penitenciária, na pessoa
do Governador João Doria.
O objeto do convênio beneficia cumpridores de penas e medidas alternativas
de prestação de serviços à comunidade no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo, na Secretaria do Tribunal e nos cartórios eleitorais.
Observe que para efeito de pesquisa e estudo do tema, as unidades
eleitorais serão um dos sujeitos participantes identificados.
Vislumbra-se, assim, a possibilidade de reintegração ou reinserção do
apenado em sociedade, estimulando-o a exercer sua cidadania enquanto pessoa de
direitos e deveres.
No que concerne ao projeto de pesquisa em questão, o condenado criminal
e o serviço público federal são os beneficiários dessa política pública que visa à garantia
de participação e formação pessoal além de propiciar aos cartórios eleitorais paulistas
medidas voltadas à recomposição da força de trabalho.
Apenados devem ser incluídos em uma efetiva participação em nossa
conjuntura social, sendo assim, deve-se abarcá-los para que possam ver garantidos seus
direitos fundamentais e a vivência democrática.
O Programa de Penas e Medidas Alternativas somente foi possível graças à
Recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 21 de 16 de dezembro de 2008 e ao
Projeto Começar de Novo, identificado pela Resolução nº 96 de 27 de outubro de 2009.
À época, o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Gilmar
Mendes, assinou, assim, a Resolução que permitiria a Estados da Federação e seus
Tribunais de Justiça e Eleitorais a possibilidade de adentrarem à efetiva implementação
de medidas voltadas à reinserção social de apenados.
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Dessa forma, a adoção de programas de recuperação e reinserção social do
condenado criminal é uma realidade para este e também para administração do Poder
Judiciário.
Na concepção legal e política do Conselho Nacional de Justiça, a cidadania
é um dos objetivos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário e na Resolução 70 de 18
de março de 2009 do próprio Conselho se pode encontrar essa recomendação.
É notório que o sistema prisional brasileiro é repleto de falhas operacionais,
falta de condições básicas de higiene, prisões irregulares, falta de ventilação adequada,
falta de camas apropriadas e a lotação acima do limite produzem nos condenados a
vívida sensação de abandono estatal e social, o que de fato parece ser a verdade.
A Resolução nº 96/2009 nos alerta quanto à necessidade de sistematizar
ações de política pública que visam à reinserção social dos condenados criminais,
estejam eles presos ou cumprindo medidas e penas alternativas, que é o caso de análise
deste projeto de pesquisa.
A necessidade de adequar este projeto às abordagens teóricas é relevante
no sentido de se indicar, ainda, a efetividade da legislação processual penal brasileira,
quanto à competência de órgãos de execução penal visando à implementação de
medidas que propiciam a reinserção social dos apenados.
O Projeto Começar de Novo, estabelecido pela Resolução nº 96/2009,
correlaciona duas legislações que serão aqui trabalhadas, quais sejam: a Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984 e a Recomendação nº 21, de 16 de dezembro de 2008.
Projeto este que trata em seu texto a respeito de reinserção social, dos
egressos do sistema prisional brasileiro, do sistema carcerário, de seu monitoramento nos
Estados da Federação e de um Portal de Oportunidades.
Observa-se, assim, que o Tribunal Regional Eleitoral tem a responsabilidade
de proteger os condenados criminais e evitar quaisquer problemas pessoais ou
psicológicos com o eleitorado, servidores, estagiários e colaboradores na Justiça Eleitoral
paulista no sentido conceder oportunidades e benefícios apenas a condenados cujas
penas condenatórias sejam amenas em contraposição àqueles que são presos por
cometerem atrocidades.
Para que o programa seja iniciado nos cartórios eleitorais, necessário é que
os chefes de cartório das respectivas Zonas Eleitorais abrangidas tenham interesse na
obtenção do apoio dos apenados. A partir de então contato deverá ser feito diretamente
com os responsáveis pelas Centrais de Penas e Medidas Alternativas da Secretaria de
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Administração Penitenciária, verificando-se, assim, a disponibilidade da pessoa com o
perfil desejado.
O programa trata de assunto extremamente sério e que envolve além do
trabalho do apenado, responsabilidade de ambas as partes interessadas, relacionamento
entre o apenado e todos os envolvidos do cartório eleitoral.
O convênio firmado entre as entidades públicas supracitadas estabeleceram
que o objeto constituiria a conjugação de esforços para fins de implantação e execução
continuada do Programa integrado de Penas e Medidas Alternativas da Coordenadoria de
Reintegração Social e Cidadania, mediante a disponibilização de vagas para cumpridores
de penas de prestação de serviços à comunidade, no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo.
A Secretaria da Administração Penitenciária, através da Coordenadoria de
Reintegração Social e Cidadania, por seu Departamento de Penas e Medidas Alternativas
traçou metas a serem atingidas, as quais se destacam abaixo:
a) Cadastrar, encaminhar e acompanhar 100% (cem por cento) dos
beneficiários ao cumprimento das penas restritivas de direito no Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo;
b) Fiscalizar 100% (cem por cento) dos prestadores de serviços à
comunidade no cumprimento das penas que lhes foram impostas;
c) Informar ao Juízo da Execução toda e qualquer ocorrência de término ou
abandono do cumprimento da pena restritiva de direito bem como faltas disciplinares.
Coube a outra parte do convênio, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo, metas a serem também atingidas:
a) Atribuir tarefas a 100% (cem por cento) dos apenados observando-se
perfil de cada um;
b) Acompanhar e fiscalizar 100% (cem por cento) dos apenados na
execução das tarefas;
c) Atualizar o quadro de vagas disponibilizadas, periodicamente, e informar a
Unidade de Penas e Medidas Alternativas da localidade;
d) Informar mensalmente a Secretaria, por meio de relatório, rol de
apenados cadastrados e, que tenham cumprido integralmente as penas e medidas
alternativas impostas pelo Poder Judiciário e, os casos de descumprimento, por meio de
formulário Padrão da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania.
Coube, ainda, ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo:
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1) Recepcionar os beneficiários encaminhados pela Secretaria e, preencher
a ficha de encaminhamento a ser apresentada pelos mesmos no que concerne à Entidade
Parceira;
2) Atribuir tarefas aos beneficiários e acompanhar o cumprimento das penas
e medidas alternativas;
3) Informar à Secretaria, mensalmente, mediante Relatório de Frequência,
os dias e horários de prestação de serviços comunitários cumpridos pelos beneficiários;
4) Comunicar à Secretaria, sempre que ocorrer, faltas injustificadas,
abandono no cumprimento da pena, faltas disciplinares e demais atos passíveis de
intervenção pela Secretaria e pelo Judiciário.
Ressalta-se que os quatro itens logo acima tiveram sua data de início em 25
de fevereiro de 2019 e a data de término em 24 de fevereiro de 2020. O que demonstra a
atualidade da presente pesquisa.
O Programa de Penas e Medidas Alternativas utilizado pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo está ancorado na Recomendação nº 21/2008
do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que recomenda a adoção de programas de
recuperação e reinserção social do preso e do egresso do sistema prisional, no âmbito da
administração do Poder Judiciário, inclusive para prestação de serviços de apoio
administrativo.
Em um processo administrativo – PA 42657, julgado em 16 de junho de
2014, a Ministra do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lóssio, reconheceu a
aplicabilidade da Resolução CNJ nº 96/2009 no âmbito da Justiça Eleitoral.
Esta Resolução dispõe sobre o Projeto Começar de Novo no âmbito do
Poder Judiciário e, ainda, institui o Portal de Oportunidades com o objetivo de promover
ações de reinserção social de presos, egressos do sistema carcerário e de cumpridores
de penas e medidas alternativas.
A resolução considera que a promoção da cidadania é um dos objetivos
estratégicos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário.
Considera ser necessário sistematizar ações que visem à reinserção social
dos cumpridores de medidas e penas alternativas além daqueles que estão presos ou são
egressos do sistema carcerário.
O importante é que as considerações acima o Projeto Começar de Novo
nasce com o intuito de promover ações de reinserção social de presos, egressos do
sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas.
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Para fins de estudo do presente trabalho, consigna-se que os cumpridores
de medidas e penas alternativas são as personagens escolhidas no que se refere a esta
política pública do Projeto Começar de Novo. Este consiste de um conjunto de ações
educativas, capacitação profissional e reinserção social no mercado de trabalho.
No projeto o Poder Judiciário implementa a política pública participando da
Rede de Reinserção Social que é constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e
instituições públicas e privadas, incluindo Patronatos, Conselhos de Comunidade,
universidades e instituições de ensino fundamental, médio e técnico profissionalizantes.
O projeto trata ainda da participação dos demais tribunais visando à
promoção de ações de reinserção, sobretudo no que se refere à contratação de
cumpridores de medidas e penas alternativas.
No programa dedicado aos cumpridores de penas e medidas alternativas, o
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo identificou a necessidade de adotar
medidas em duas frentes:
1) No âmbito da Secretaria da sede do Tribunal visando à regulamentação
da previsão de reserva de percentual de vagas para egressos do sistema prisional nos
editais de contratações de obras e serviços;
2) No âmbito dos cartórios eleitorais visando à disponibilização de vagas
para beneficiários da prestação de serviços à comunidade.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo propõe, ainda, um planejamento
estratégico visando à responsabilidade social e ambiental e se vincula ao Macrodesafio
do Poder Judiciário para o ano de 2020 – “Garantir os direitos da cidadania”.
4.5 ESTUDO DAS CONCEPÇÕES DE INTEGRANTES DE CARTÓRIOS ELEITORAIS
SOBRE A REINSERÇÃO
Com a aplicação de questionário, foram coletados dados sobre as
concepções de dirigentes de Cartórios Eleitorais a respeito do Programa de e dos
beneficiários.
O questionário foi aplicado no ano de 2020 em cartórios eleitorais paulistas e
visou ao estudo da relação de ambas as partes envolvidas no Programa de Penas e
Medidas Alternativas, ou seja, a Justiça Eleitoral paulista e os beneficiários da política
pública criminal implementada no intuito de demonstrar a interação entre os indivíduos.
O questionário investigou a reinserção social de condenados criminais às
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penas e medidas alternativas consistentes na prestação de serviços às entidades
públicas, e, ainda, a integração desses condenados criminais através do trabalho
realizado em cartórios eleitorais paulistas.
Dos 61 (sessenta e um) questionários enviados, apenas 11 (onze) Chefes de
Cartórios Eleitorais responderam às questões propostas.
Encontra-se no Apêndice A uma tabela demonstrativa quanto às respostas
dadas pelos participantes da pesquisa.
Todos os participantes da pesquisa trabalham em Cartórios Eleitorais do
Estado de São Paulo e receberam em suas Unidades Eleitorais beneficiários do
Programa de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo.
O questionário norteou todas as questões propostas no intuito de analisar
como tem sido a implementação da política pública criminal em questão.
Assim, para este trabalho se definiram as questões já respondidas pelos
participantes para se chegar ao entendimento de como tem sido a inter-relação entre os
polos interessados da política pública criminal, ou seja, a Justiça Eleitoral paulista e os
beneficiários do Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Seguem abaixo as respostas dos participantes e suas experiências locais
com a política de reinserção social de condenados criminais.
1. Satisfação dos Chefes de Cartórios com a política pública criminal e
sua implementação.
Os respondentes demonstraram, objetivamente, o grau de satisfação com o
Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Sendo assim, no grupo questionado dos 11 (onze) gestores temos que 6
(seis) estão satisfeitos, outros 3 (três) avaliaram o Programa de uma forma bem positiva
(muito satisfeitos) e, outros 2 (dois) participantes avaliaram o Programa de forma bem
negativa (pouco satisfeito e insatisfeito). Esta primeira questão visou à satisfação dos
gestores públicos com a política pública implementada.
2. Se as atividades laborais desempenhadas pelos beneficiários
corresponderam às necessidades das Unidades Cartorárias.
Dos

11

(onze)

gestores

consultados

apenas

1

(um)

respondeu

negativamente, ou seja, verificou-se em um dos cartórios que as atividades laborais
abrangidas pelo Programa não corresponderam às necessidades cartorárias, não
supriram as expectativas.
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A respondente de um dos cartórios questionados relatou que foram
solicitados ao Tribunal autorizações para o recebimento de condenados criminais para o
efetivo desenvolvimento de atividades que pudessem ir além das previstas por lei. A
intenção era criar maiores possibilidades para outros beneficiários cujo conhecimento
fosse técnico em diversas áreas a serem utilizadas nas unidades cartorárias. Nesta
questão apenas a gestora acima comentou o porquê de sua resposta positiva.
Parece-nos que o sentido foi o de informar o interesse da Unidade em tentar
que fosse ampliado o rol de serviços prestados pelos beneficiários, demonstrando-se,
assim, que a correspondência entre trabalho desempenhado e necessidade pública
poderia ser aperfeiçoada.
3. Satisfação dos gestores públicos com o trabalho dos beneficiários
do Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Verifica-se diante das respostas dos gestores públicos o grau de satisfação
destes com o trabalho dos beneficiários.
De todos os 11 (onze) gestores perguntados 4 (quatro) se mostraram
satisfeitos com o trabalho dos beneficiários, outros 4 (quatro) respondentes se mostraram
muito satisfeitos e apenas 2 (dois) responderam negativamente, ou seja, um está pouco
satisfeito, e outro, insatisfeito. Parece-nos que estes 2 (dois) últimos verificaram em suas
unidades que as atividades laborais abrangidas pelo Programa de Penas e Medidas
Alternativas não foram realizadas a contento.
Entre os que estão muito satisfeitos, os relatos são no sentido de que os
beneficiários que participaram do Programa desempenharam suas atribuições com
presteza, zelo, celeridade, contribuindo muito para o êxito das atividades cartorárias.
Em outra localidade cartorária a análise foi realizada de forma a entender
que não se pode desprezar a mão de obra dos beneficiários do Programa de Penas e
Medidas Alternativas devido às dificuldades com relação à requisição de servidores e a
quantidade de vagas para servidores efetivos que está defasada há bastante tempo.
Um dos Chefes de Cartório Eleitoral que se mostrou satisfeito e sensível
com o trabalho dos beneficiários relatou que os beneficiários do Programa não
demonstram regularidade quanto à frequência no trabalho, o que redunda ausência ou a
necessidade de alteração nas escalas de trabalho, o que causa prejuízo à programação
de trabalho do cartório.
No

grupo

de

gestores

houve

descontentamento

por

causa

de

comportamentos inadequados por parte de alguns beneficiários, além de atrasos,
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constrangimentos e faltas ao trabalho.
Outros gestores expuseram que alguns beneficiários não se esforçavam
para prestar um bom serviço e que executaram as atividades com presteza e dedicação
Um dos gestores expôs que:
“Os resultados obtidos com a participação no Programa de Penas e Medidas
Alternativas tem sido bem compensador para o cartório e acredito que também
para os beneficiários que têm a oportunidade de serem inseridos no ambiente de
trabalho, são tratados com o devido respeito e com isso é uma forma de reavaliar
seus atos e ver que é possível caminhar de forma diferente a partir dessa
experiência. Tivemos pessoas que trabalharam no atendimento ao público nos
Projetos de Biometria Itinerante, há pessoas na limpeza e organização dos
arquivos. Logo no início quando comuniquei a equipe houve receio de alguns, mas
como sempre fui favorável ao combate de qualquer forma de preconceito foi
conversado e desmistificado esse medo, hoje o trabalho flui normalmente e há o
feedback dos beneficiários, pois, relatam que também tinham medo de serem
humilhados e que se sentem bem acolhidos trabalhando no cartório”.

Conforme as respostas dadas o Programa de política pública implementado
favoreceu unidades com equipes bastante reduzidas devido à presença dos beneficiários.
A consequência disso contribuiu para a realização de tarefas que demandam muita força
de trabalho (por exemplo: organização, classificação e contagem do material das Eleições
e de descarte)
4.

Perspectiva

dos

gestores

quanto

à

reinserção

social

dos

beneficiários em suas Unidades Eleitorais.
Procurou-se verificar se o ambiente cartorário tem contribuído para a
reinserção social dos apenados e se os gestores têm sido sensíveis a essa relevante
contribuição social da Justiça Eleitoral paulista.
Verifica-se no grupo dos 11 (onze) gestores que somente 1 (um) deles
respondeu negativamente à questão proposta ao responder que o Programa
implementado não possibilita a reinserção social na realidade vivida em seu cartório
eleitoral.
Os demais gestores responderam de forma unânime acreditar que os
condenados criminais se sentem reinseridos na comunidade ao prestarem serviços em
suas Unidades Eleitorais.
Estes relatam que os beneficiários são acolhidos com muita receptividade e
disposição a fim de que ser sintam realmente bem nos locais de trabalho.
Os

condenados

criminais,

beneficiários

do

Programa,

sentem-se

participantes de um serviço importante para a sociedade nos cartórios eleitorais.
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Os condenados criminais que atuam nesse Programa desempenham seu
papel com comprometimento e aprendizado. São valorizados como profissionais e
cidadãos pelos serventuários da Justiça Eleitoral.
Um dos gestores respondentes afirmou que acredita na reinserção social
dos condenados criminais pois que, recebem tratamento digno, sem discriminação de
qualquer ordem.
O condenado criminal é tratado com respeito e consideração, logo, isso
contribui para sua autoestima.
Um dos gestores observou que:
“no cartório, desenvolvemos um questionário de preenchimento voluntário, para
mapear o grau de satisfação dos beneficiários no desenvolvimento das atividades
no Cartório Eleitoral e, com base nas informações consignadas, podemos afirmar
que temos contribuído para que se sintam reinseridos na comunidade e, em
especial, na equipe de trabalho”.

A partir do modo como são recebidos pela equipe de trabalho e verificando
que há o retorno dos beneficiários realizando as atividades que lhes são solicitadas e
através dos comentários que fazem com um ou outro servidor, acredita-se haver
reinserção dos beneficiários.
Houve apontamentos no sentido de que, com algumas exceções, os
beneficiários gostam do serviço que fazem no cartório, sentem-se úteis e têm um bom
relacionamento com os servidores.
E, ainda, os beneficiários se sentem gratos pela confiança e oportunidade de
colaborarem em local próximo de sua residência e em horários que se adéquem ao
expediente cartorário.
5. Desenvolvimento da cidadania dos apenados e dos servidores dos
cartórios eleitorais envolvidos no Programa de Penas e Medidas Alternativas.
Apenas 1 (um) gestor entre os 11 (onze) que responderam o questionário
aplicado, não acredita que o Programa de Penas e Medidas Alternativas possa
desenvolver cidadania em ambas as partes envolvidas. Para este gestor, o órgão da
Justiça Estadual que realiza a seleção e o encaminhamento dos beneficiários é pouco
preparado para essas atividades. Para este gestor a insubordinação dos beneficiários às
regras de trabalho aliada a falta de preparo do órgão estadual frustram o interesse de
reinserir o beneficiário em sociedade.
Os demais respondentes afirmaram, positivamente, no

sentido

de
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entenderem que há a aplicação da política pública voltada ao reingresso do beneficiário
na comunidade, fazendo-se, assim, que a cidadania seja garantida a todos os envolvidos.
Os beneficiários têm condições de realizar algum trabalho digno no ambiente
do serviço público federal, o que permite a eles conhecer e participar de uma realidade
laboral muitas vezes desconhecida aos apenados.
Os cartorários têm o desafio de conviver com diferenças, aprender e
desenvolver a capacidade de confiar em um condenado criminal que passou a integrar as
atividades cartorárias.
Os servidores devem ser despertados a contribuir para a recuperação do
beneficiário da política pública. Os servidores colaboram nesse processo de
desenvolvimento da cidadania visando à reinserção do condenado criminal, além de se
relacionar com este para auxiliá-lo a abandonar o estilo de vida que o leva a infringir a
legislação vigente.
A cidadania, de fato, é garantida e usufruída por ambas as partes, ou seja,
servidores dos cartórios eleitorais e os beneficiários do Programa de Penas e Medidas
Alternativas.
Exercem o trabalho de forma pacífica, cooperadora e sem julgamentos.
A política pública implementada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo é de fundamental importância pelo fato de conceder oportunidades de reflexão
quanto à cidadania.
A oportunidade que a política pública confere aos beneficiários é essencial
para o desenvolvimento destes no sentido de que permaneçam distantes das infrações e
dos crimes.
Procurar garantir a cidadania através de políticas públicas causa alguma
resistência e também insegurança em alguns dos envolvidos, sejam servidores, sejam
beneficiários do programa, seja a sociedade que necessita dos serviços dos cartórios
eleitorais.
Há necessidade de sensibilização de todos os envolvidos. Há necessidade
de aproximação dos envolvidos visando à integração destes quanto às tarefas que
deverão ser trabalhadas por toda a equipe.
A equipe dos cartórios eleitorais deve se esforçar para que não haja
desistência de nenhum dos beneficiários do programa. Estes devem se sentir acolhidos
pelos servidores que, por sua vez, devem procurar garantir um ambiente adequado aos
beneficiários.
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Os cartórios eleitorais envolvidos no programa colaboram para a reinserção
social dos beneficiários, além de terem uma rara oportunidade de se relacionarem e
auxiliarem os condenados criminais. Assim, procura-se conduzi-los a uma vida
responsável e correta diante da sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cartórios eleitorais paulistas se envolveram em uma política pública criminal
disposta pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
De fato, ótimo caminho buscaram quando ao implementar em suas unidades
de trabalho uma política pública deram início ao grato trabalho da reinserção social de
condenados criminais que se encaixaram nas benesses do Programa de Penas e
Medidas Alternativas.
A reinserção social deveria ser melhor trabalhada e discutida em diversos
setores da sociedade que quisessem trazer para si próprios e para a sociedade melhorias
nas condições e convivência entre os cidadãos.
Somente quando a sociedade desejar, de fato, favorecer condenados
criminais, teremos, de verdade, o amadurecimento da democracia e o florescer da
cidadania. Institutos que devem sempre caminhar entrelaçados, em dependência mútua.
Sabe-se da dificuldade e da ignorância comum que há com respeito ao tema
– reinserção social. Entretanto, temos ainda um bom tempo para estudar e ampliar nosso
conhecimento em benefício de homens e mulheres que intentaram contra as leis vigentes.
Por causa de seus erros devem ser deixados à mercê de suas próprias
inconsequentes escolhas? De modo algum. Enquanto sociedade, precisamos monitorar
nossas atitudes e decisões e verificar se estamos concedendo a todos a oportunidade da
reparação dos próprios erros e falhas.
O Projeto Começar de Novo trouxe ao Brasil um novo fôlego no sentido de
olhar o condenado criminal como alguém que precisa de acolhimento para que a própria
sociedade onde este está inserido colha os bons frutos da reinserção social.
Como visto no decorrer deste trabalho, há crimes que necessitam que o
condenado cumpra algum tempo de prisão fechada. Porém, o que este trabalho propôs foi
o estudo de uma política pública criminal para se verem alcançados os condenados por
crimes de pequena monta. A estes cabem os benefícios de exercerem atividade laboral
em instituições públicas, entre elas, os cartórios da Justiça Eleitoral paulista.
Mais iniciativas como o Programa de Penas e Medidas Alternativas deveriam
surgir visando ao fortalecimento da sociedade. Estas iniciativas deveriam ser o clamor
popular a ser ouvido, em vez de clamarem, exclusivamente, pelo trancafiamento do
condenado, sem a mínima chance de reinserção social.
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O projeto supramencionado trouxe esperança a muitos estudiosos de
políticas públicas que reconhecem que o Estado tem grande participação no tema da
reinserção social porque é deste que surgem as legislações apropriadas para o sucesso
da causa.
O Programa de Penas e Medidas Alternativas, política pública criminal que
escancarou as portas da Justiça Eleitoral paulista para que os condenados criminais se
sentissem incluídos em sociedade ao desenvolverem nesta instituição pública os mais
diversos trabalhos para a manutenção e incremento das atividades cartorárias.
Além de serem, verdadeiramente, incluídos, os condenados criminais
trouxeram à Justiça Eleitoral ganhos consideráveis no que diz respeito à falta de
servidores nas unidades cartorárias.
Percebeu-se, assim, que o Poder Público e os condenados criminais em
parceria conseguem fazer fortalecer a sociedade, mesmo que num ritmo lento, porém,
real e palpável.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concedeu oportunidade de
crescimento a seus servidores, quando propôs às unidades cartorárias o desafio de
promoverem cidadania ao participarem da implementação da política pública criminal.
Quanto mais há conjugação, participação e oportunidade, percebe-se a
essência da política pública em questão voltada ao desenvolvimento das partes
envolvidas.
O programa implementado além de procurar garantir a reinserção social do
condenado criminal procurou resolver o problema da falta de mão de obra nos cartórios
eleitorais, o que de fato, ficou demonstrado por meio das respostas dos chefes de
cartórios eleitorais que avaliaram o programa de forma bastante satisfatória.
A sociedade se integra quando políticas públicas como a aqui estudada são
colocadas em prática. Observa-se a remoção de óbices no sentido de sensibilizar todos
os envolvidos que necessitam de integração social. Política pública que traz benefícios e
propõe cidadania de condenados criminais e também dos cartorários envolvidos.
Percebeu-se através da leitura dos questionários um esforço das unidades
cartorárias em fazer com que os beneficiários do programa fossem de fato reinseridos.
Percebeu-se, ainda, que os chefes das unidades cartorárias eleitorais
procuraram garantir acolhimento adequado aos condenados criminais.
Aos cumpridores de penas e medidas alternativas houve a promoção de
ações efetivas no sentido de reinseri-los em sociedade para que tivessem a grata
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oportunidade de serem recolocados no convívio com seus familiares, amigos e ainda,
com os colegas dos cartórios eleitorais que abraçaram o programa.
Os cartórios eleitorais envolvidos no programa colaboraram com o desafio
do Poder Judiciário em 2020 de garantir os direitos da cidadania aos beneficiários da
política pública, conjugando esforços com estes para que tivessem a oportunidade de
desenvolverem trabalho digno enquanto cumpriam suas penas.
Finaliza-se este trabalho com a ciência de que políticas públicas criminais
estão se desprendendo de meras reuniões administrativas e políticas para avançar em
práticas favoráveis à sociedade. Impossível é o impedir o cometimento de crimes, todavia,
necessário é que a sociedade procure evitar a continuidade da prática de outros iguais,
conforme ensinou Cesare Beccaria (2002).

76

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVIM, Rui Carlos Machado. O trabalho penitenciário e os direitos sociais. São Paulo:
Atlas, 1991.
AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução penal: esquematizado. São Paulo:
Forense, 2014.
BATISTA, Nilo. “Alternativas à prisão no Brasil”. Revista da Escola do Serviço
Penitenciário, nº 4, p. 47, jul/set 1990.
BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. Paulo M. Oliveira. Rio de Janeiro:
Tecnoprint Ltda, 2002.
BRASIL. Lei nº 6.999, de 07 de junho de 1982. Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6999.htm. Acesso em: 25 mai. 2020.

em:

BRASIL. Lei nº 10.842, de 20 de fevereiro de 2004. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.842.htm. Acesso em 28
mai. 2020.
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 25 fev
2020.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 28 out.
2019.
BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em 25 fev. 2020.
BRASIL. Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998. Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm. Acesso em 07 abr. 2020.
BRASIL. Resolução nº 198, de 1º de julho de 2014. Disponível:
https://www.cnj.jus.br/gestao-estrategica-e-planejamento/estrategia-nacional-do-poderjudiciário-2015-2020. Acesso em 02 jun. 2020.
BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional
sobre
Direitos
Civis
e
Políticos.
Disponível:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em 02 jun.
2020.
BRASIL. Normas de Serviço da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo. Disponível: http://cms.tre-sp.gov.br:8082/opencms/opencms/permalink/c548eda03a69-11eb-a88d-0012793af091.pdf. Acesso em 22 jun. 2020.

77
BRASIL. Recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 21, de 16 de dezembro
de 2008. Brasília: Diário da Justiça do Conselho Nacional de Justiça nº 219, p. 12–13, 4
dez. 2015.
BRASIL. Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 70, de 18 de março de 2009.
BRASIL. Diário Oficial da União. Brasília, 24 mar. 2009.
BRASIL. Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 96, de 27 de outubro de 2009.
Brasília. DOU, 4 nov. 2009.
BRASIL. Regimento Interno do CNJ: Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho
Nacional de Justiça. Disponível em http://www.cnj.jus.br. Acesso em 21 set. 2020.
BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Saraiva,
2014.
CABRAL, Luísa Rocha; SILVA, Juliana Leite. “O trabalho penitenciário e a ressocialização
do preso no Brasil”. Revista do CAAP, p. 157-184, 2010.1, Belo Horizonte, jan-jun 2010.
CANT, Paul de. O trabalho em benefício da comunidade: uma pena em substituição?
Prestação de serviços à comunidade. Porto Alegre: Ajuris (Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul), 1985.
CORREA. Cláucio Cristiano Abreu. “Programa de Penas e Medidas Alternativas nos
Cartórios Eleitorais”. Linha Direta nº 126 (interior) p. 2. São Paulo, 22 mai. 2018.
CORREA. Cláucio Cristiano Abreu. “Programa de Penas e Medidas Alternativas nos
Cartórios Eleitorais”. Linha Direta nº 207 (interior) p. 2. São Paulo, 17 jul. 2019.
CORREA. Cláucio Cristiano Abreu. “Requisição Temporária de servidor”. Linha Direta nº
105(interior) p. 1. São Paulo, 20 abr. 2020.
DECLARAÇÃO e Programa de Ação de Viena. Conferência Mundial sobre Direitos
Humanos.
Viena,
14-25
de
Junho
de
1993.
Disponível
em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html. Acesso em 13 abr. 2020.
DECLARAÇÃO dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Universidade de São
Paulo – USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em 31 mar. 2020.
DECLARAÇÃO sobre o Direito ao Desenvolvimento. Adotada pela Revolução nº 41/128
da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986. Universidade de
São Paulo – USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em 31 mar. 2020.
DECLARAÇÃO Universal dos Direitos Humanos. UNIC / Rio / 005 – Agosto 2009.
DELGADO, Maurício Godinho e DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República
e direitos fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e direito do

78
trabalho. 4 ed. São Paulo: LTR, 2017.
DEZ anos da Política Nacional de Penas e Medidas Alternativas. Ministério da Justiça.
Brasília, p. 1-47, 2010.
FALCONI, Romeu. Sistema presidial: reinserção social? São Paulo: Ícone, 1998.
FILAGRANA, Tatiana Conceição Reis. “O Princípio da dignidade da pessoa humana
frente aos direitos fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988”. Revista
Húmus, v. 7, n. 22, p. 39-50, 2018. Disponível em: www.periodicoseletronicos.ufma.br.
Acesso em 31 mar. 2020.
GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2020.
MARCÃO, Renato. Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2012 (Saberes do Direito, 9).
MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado: parte geral (vol. 1). 11 ed. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.
MÁXIMO. Haroldo Correia de Oliveira. “A importância da criação de varas especializadas
para a consolidação do programa nacional de apoio e acompanhamento às penas e
medidas alternativas, do Ministério da Justiça”. Revista do Instituto dos Magistrados do
Ceará, a. 7, n. 13, p. 145-158, jan/jun, 2003.
MENDONÇA JÚNIOR, Delosmar. Manual de Direito Eleitoral. Salvador: JusPODIVM,
2006.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. Cadernos do Ministério Público do Paraná. Ed.
Esp. Central de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba. Curitiba: MPPR,
2000.
MIRABETE. Júlio Fabbrini. Execução Penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984.
11 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MÜLLER, Vera Regina. Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às penas e
Medidas Alternativas – CENAPA. Brasília: Ministério da Justiça, 2001.
NEVES, Sheilla Maria da Graça Coitinho das. Penas restritivas de direitos: alternativa
de punição justa. Curitiba: Juruá, 2010.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense.
2015.
OLIVEIRA, Paulo de Tarso. “O direito à cidadania face as novas relações econômicas
internacionais”. Revista Paradigma Ciências Jurídicas. Ribeirão Preto: v.11, n. 13 e 14,
p. 1–316, 2002.
Poder Judiciário. Estado do Rio de Janeiro. Centrais e Penas e Medidas Alternativas.
Disponível: http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/projetosespeciais/centraisdepena.
Acesso em 02 de jun. 2020.

79
POSTULADOS, Princípios e Diretrizes para a Política de Alternativas Penais. Brasília,
2016(p.
1-68,
ed.
eletrônica).
Disponível:
http://antigo.depen.gov.br
/DEPEN/dirpp/cgap/modelo-de-gestao/diretrizesparaapoliticadealternativaspenais1.pdf.
Acesso em 02 de jun. 2020.
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal: parte geral (vol. 1). 3 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002.
PROGRAMA de Ressocialização no Sistema Penitenciário do Paraná. Disponível em:
http://www.depen.pr.gov.br/. Acesso em 13 abr. 2020.
PROGRAMA de Ressocialização de Sentenciados do Supremo Tribunal Federal.
Disponível em: http://www2.stf.jus.br. Acesso em 14 abr. 2020.
PROGRAMA “Carpe diem” do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em
http://www.reintegracaosocial.sp.gov.br/carpediem.php. Acesso em 14 abr. 2020.
PROMETTI. Jade Almeida. Programa de Penas e Medidas Alternativas. São Paulo, 19
dez. 2017. Linha Direta nº 278 (interior) p. 1.
REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte geral. 2 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2004.
RICHARDSON. Roberto Jarry. Pesquisa Social, Métodos e Técnicas. São Paulo, Atlas,
2009.
Secretaria da Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo.
Alternativas Penais. Disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/crsc/penas-alternativas.html.
Acesso em 02 de jun. 2020.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Prestação de serviços à comunidade. São Paulo:
Saraiva, 1993.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 42 ed. São Paulo:
Malheiros, 2019.
SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamílton e OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de. Direitos
humanos e cidadania. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
TRE-SP quer ocupar vagas em cartórios eleitorais com condenados. Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo, São Paulo, 09 nov. 2015. Disponível em: http://www.tresp.jus.br/imprensa/notícias-tre-sp/2015/Novembro/tre-sp-quer-ocupar-vagas-em-cartorioseleitorais-com-condenados. Acesso em 28 mai. 2020.

APÊNDICE A – TABELA DEMONSTRATIVA DAS RESPOSTAS DOS
ENTREVISTADOS
Satisfação dos Chefes de Cartórios com a Muito satisfeitos: 3 entrevistados
política

pública

criminal

e

sua Satisfeitos: 6 entrevistados

implementação

Pouco satisfeito: 1 entrevistado
Insatisfeito: 1 entrevistado

Se as atividades laborais desempenhadas Sim: 10 entrevistados
pelos

beneficiários

corresponderam

às

necessidades das Unidades Cartorárias
Satisfação

dos

entrevistados

com

Não: 1 entrevistado
o Muito satisfeitos: 3 entrevistados

trabalho dos beneficiários do Programa de Satisfeitos: 6 entrevistados
Penas e Medidas Alternativas

Pouco satisfeito: 1 entrevistado
Insatisfeito: 1 entrevistado

Perspectiva

dos

gestores

quanto

à Sim: 10 entrevistados

reinserção social dos beneficiários em suas
Unidades Eleitorais
Desenvolvimento

Não: 1 entrevistado
da

cidadania

dos Sim: 10 entrevistados

apenados e dos servidores dos cartórios
eleitorais envolvidos no Programa de Penas Não: 1 entrevistado
e Medidas Alternativas

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS CHEFES DE
CARTÓRIO ELEITORAL
PESQUISA:
“A Política de Reinserção Social de Condenados Criminais e o Programa de
Penas e Medidas Alternativas: um estudo em cartórios eleitorais paulistas”.
1 - Você é do sexo:
masculino ( )
feminino ( )
2 - Você está satisfeito com o Programa de Penas e Medidas Alternativas implementado
nesse Cartório Eleitoral?
( ) muito satisfeito
( ) satisfeito
( ) pouco satisfeito
( ) insatisfeito
3 - As atividades laborais abrangidas pelo Programa de Penas e Medidas Alternativas
correspondem à real necessidade cartorária? ( ) sim ( ) não.
4 - Você está satisfeito com o trabalho do(s) beneficiário(s) do Programa de Penas e
Medidas Alternativas no Cartório Eleitoral?
( ) muito satisfeito
( ) satisfeito
( ) pouco satisfeito
( ) insatisfeito
Por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5 - Você acredita que o(s) beneficiário(s) do Programa de Penas e Medidas Alternativas,
em seu cartório, se sentem reinserido(s) na comunidade?
( ) sim

( ) não

Por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6 - Você acha que a execução do Programa de Penas e Medidas Alternativas contribui
para o desenvolvimento de cidadania dos beneficiários e dos demais funcionários do
cartório?
( ) sim

( ) não

Por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ANEXO A – PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS –
BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE
2018

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

Zona
Eleitoral:

Nome da Zona Eleitoral:

Principal atividade
desempenhada:

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Sextas-feiras

06/07/2017

14/06/2018

5

Quintas-feiras

10/05/2018

10/05/2019

5

Auxiliar administrativo

Quartas-feiras

15/08/2018

15/08/2021

5

Perdizes

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras

11/06/2018

11/06/2019

5

2

Perdizes

Auxiliar administrativo

Quartas-feiras

30/05/2018

30/05/2021

5

17/01/2019 15:48

2

Perdizes

Auxiliar administrativo

Quartas-feiras

06/06/2018

25/07/2018

5

7

17/12/2018 11:29

11

ARAÇATUBA

Recepcionista

12/03/2018

01/08/2019

4

8

17/12/2018 11:30

11

ARAÇATUBA

Recepcionista

23/05/2018

13/03/2019

4

9

17/12/2018 11:31

11

ARAÇATUBA

Recepcionista

10/05/2018

23/04/2019

4

10

18/01/2019 13:47

13

Araraquara

07/03/2018

03/07/2018

2

11

17/01/2019 13:38

16

16ª Zona Eleitoral de Atibaia

23/08/2018

10/12/2018

5

12

17/01/2019 13:48

16

16ª Zona Eleitoral de Atibaia

Auxiliar administrativo

24/05/2018

31/10/2018

5

13

17/12/2018 12:15

16

Atiabaia

Auxiliar administrativo

07/12/2018

02/08/2019

5

17/01/2019 13:53

16

16ª ZONA ELEITORAL DE
ATIBAIA

12/03/2018

30/06/2018

5

15

14/12/2018 17:05

20

VALO VELHO

Auxiliar administrativo

Sextas-feiras

09/03/2018

29/03/2019

4

16

14/12/2018 17:12

20

VALO VELHO

Auxiliar administrativo

Terças-feiras

24/05/2018

05/02/2019

4

17

14/12/2018 17:07

20

VALO VELHO

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras,
Quintas-feiras

20/06/2018

27/09/2018

4

17/01/2019 15:51

2

Perdizes

Auxiliar administrativo

2

17/01/2019 15:42

2

Perdizes

Auxiliar administrativo

3

17/01/2019 15:29

2

Perdizes

4

17/01/2019 15:54

2

5

17/01/2019 15:33

6

1

14

Auxiliar de Serviços
Gerais

Segundas-feiras, Terçasfeiras
Segundas-feiras,
Quartas-feiras
Quintas-feiras, Sextasfeiras
Terças-feiras, Quartasfeiras
Quintas-feiras, Sextasfeiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras

Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

Outras atividades

Sextas-feiras
Segundas-feiras, TerçasTELEFONES/ARQUIVO feiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras

1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

Zona
Eleitoral:

Nome da Zona Eleitoral:

Principal atividade
desempenhada:

18

14/12/2018 16:57

20

VALO VELHO

Auxiliar administrativo

19

14/12/2018 17:10

20

VALO VELHO

Auxiliar administrativo

14/12/2018 17:15

20

VALO VELHO

Auxiliar administrativo

23/01/2019 12:38

26

BOTUCATU

Auxiliar administrativo

23/01/2019 12:28

26

BOTUCATU

23/01/2019 12:44

26

BOTUCATU

24
25

14/12/2018 18:47

38

17/12/2018 16:08

26
27

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:
Segundas-feiras,
Quartas-feiras
Terças-feiras, Quartasfeiras
Segundas-feiras,
Quartas-feiras, Quintasfeiras

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

01/10/2018

29/10/2018

4

04/06/2018

07/08/2018

4

10/12/2018

19/12/2018

4

Presença variável

14/08/2017

29/08/2018

4

Auxiliar administrativo

Quartas-feiras, Quintasfeiras

17/05/2017

17/05/2019

4

Auxiliar administrativo

Presença variável

14/01/2017

31/07/2018

5

Capivari

Faxineiro

Presença variável

07/08/2018

26/09/2018

5

38

Capivari

Faxineiro

20/02/2018

21/09/2018

5

16/01/2019 14:29

102

Presidente Venceslau

Faxineiro

Presença variável
Segundas-feiras,
Quartas-feiras

27/02/2017

03/10/2018

5

16/01/2019 15:20

118

SANTOS

Segundas-feiras

17/09/2018

23/10/2018

5

Terças-feiras

04/12/2018

26/03/2019

5

Quartas-feiras

11/07/2018

05/09/2018

4

20
21

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

22

23

Auxiliar de serviços
gerais
ATIVIDADES DE
ORGANIZAÇÃO DOS
Auxiliar administrativo
DOCUMENTOS E
MATERIAIS

16/01/2019 15:18

118

SANTOS

29

16/01/2019 15:43

118

Santos

30

16/01/2019 15:29

118

SANTOS

Auxiliar de escritório

Terças-feiras, Quintasfeiras

07/08/2018

29/10/2019

2

31

16/01/2019 15:32

118

SANTOS

Auxiliar de escritório

Quartas-feiras

27/04/2018

24/04/2019

5

32

16/01/2019 15:34

118

SANTOS

Auxiliar de serviços
gerais

Presença variável

13/04/2018

08/08/2018

2

33

16/01/2019 15:45

118

Santos

Terças-feiras

08/05/2018

13/08/2018

2

28

Recepcionista

Recepcionista

2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

Zona
Eleitoral:

Nome da Zona Eleitoral:

Principal atividade
desempenhada:

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

34

16/01/2019 15:49

118

Santos

Recepcionista

Sextas-feiras

13/04/2018

31/08/2018

5

35

16/01/2019 15:36

118

Santos

Auxiliar administrativo

Quintas-feiras

11/04/2018

09/04/2020

5

36

16/01/2019 15:47

118

Santos

Auxiliar administrativo

Sextas-feiras

13/04/2018

15/06/2018

5

37

16/01/2019 15:38

118

Santos

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras

05/11/2018

09/11/2020

5

38

16/01/2019 15:40

118

Santos

Recepcionista

Sextas-feiras

18/08/2017

21/02/2020

2

39

17/01/2019 14:47

142

Tietê

Auxiliar administrativo

Quartas-feiras

16/05/2018

14/11/2018

5

40

17/12/2018 17:15

183

Ribeirão Pires

Auxiliar administrativo

05/09/2018

05/12/2018

4

41

17/12/2018 17:19

183

Ribeirão Pires

Auxiliar administrativo

04/04/2018

25/10/2018

5

42

17/12/2018 17:10

183

Ribeirão Pires

Auxiliar administrativo

01/02/2018

05/09/2018

5

43

16/01/2019 15:40

230

Sumaré

44

21/01/2019 11:20

244

piracicaba

Recepcionista

45

17/12/2018 09:48

247

São Miguel Paulista

Recepcionista

20/12/2018 16:34

249

Santana

47

20/12/2018 15:25

250

LAPA

Auxiliar administrativo

48

16/01/2019 15:06

251

PINHEIROS

49

16/01/2019 15:09

251

PINHEIROS

Faxineiro

Quartas-feiras, Quintasfeiras
Quartas-feiras, Quintasfeiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras
Segundas-feiras

17/09/2018

17/09/2020

5

Presença variável
Quartas-feiras, Quintasfeiras, Sextas-feiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras
Terças-feiras, Sextasfeiras

25/04/2018

09/05/2018

0

17/05/2017

09/05/2018

5

08/01/2018

14/05/2018

5

18/06/2018

28/06/2019

4

Auxiliar administrativo

Presença variável

31/05/2018

31/08/2018

4

Auxiliar de serviços
gerais

Presença variável

04/09/2018

05/10/2018

4

Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras

17/04/2018

20/03/2019

5

Outras atividades

n/c

Atendimento ao público

46

17/01/2019 15:58

253

TATUAPÉ- SÃO PAULO/SP

Auxiliar administrativo

50

3
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PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

Zona
Eleitoral:

Nome da Zona Eleitoral:

Principal atividade
desempenhada:

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:

Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

Quartas-feiras, Quintasfeiras

28/04/2018

30/04/2019

5

Sextas-feiras

13/08/2018

30/03/2019

5

03/07/2018

30/11/2019

5

29/05/2018

31/08/2019

5

02/04/2018

28/02/2019

5

19/09/2018

31/03/2020

5

05/03/2018

31/01/2021

5

20/04/2018

30/11/2020

5

Presença variável

28/04/2018

30/05/2019

5

Segundas-feiras

23/04/2018

30/07/2020

5

Segundas-feiras

19/03/2018

31/01/2022

5

Quartas-feiras

30/05/2018

06/06/2018

2

Pedreiro

Presença variável

10/09/2018

01/10/2018

3

TUCURUVI

Recepcionista

Presença variável

21/02/2018

28/09/2018

3

Indianópolis

Auxiliar de escritório

Presença variável

19/06/2018

19/06/2019

4

258

Indianópolis

Presença variável

16/04/2018

19/06/2019

4

259

SAÚDE

Auxiliar de escritório
Auxiliar de serviços
gerais

Sextas-feiras

10/08/2018

31/01/2019

4

51

29/01/2019 15:06

254

VILA MARIA

52

29/01/2019 15:09

254

VILA MARIA

29/01/2019 15:14

254

VILA MARIA

Auxiliar de serviços
gerais

54

29/01/2019 15:17

254

VILA MARIA

Auxiliar de serviços
gerais

55

29/01/2019 15:21

254

VILA MARIA

56

29/01/2019 15:24

254

VILA MARIA

57

29/01/2019 15:34

254

VILA MARIA

29/01/2019 15:38

254

VILA MARIA

59

29/01/2019 15:41

254

VILA MARIA

60

29/01/2019 16:01

254

VILA MARIA

61

29/01/2019 16:03

254

VILA MARIA

62

18/01/2019 15:42

255

Casa Verde

Auxiliar administrativo

63
64

09/01/2019 15:34

256

TUCURUVI

09/01/2019 15:29

256

65

31/01/2019 15:22

258

66

31/01/2019 15:23

67

17/12/2018 12:36

53

Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras
Quartas-feiras,
Presença variável

Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

Quartas-feiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras

Auxiliar de serviços
gerais

58
Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

Zona
Eleitoral:

Nome da Zona Eleitoral:

Principal atividade
desempenhada:

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras

28/08/2018

15/04/2019

5

Recepcionista

Terças-feiras

31/01/2018

27/11/2018

5

Recepcionista

Quartas-feiras

21/03/2018

16/05/2018

5

RIBEIRÃO PRETO

Recepcionista

Terças-feiras

03/04/2018

01/03/2020

5

265

RIBEIRÃO PRETO

Recepcionista

06/02/2018

01/05/2018

5

14/01/2019 16:17

265

RIBEIRÃO PRETO

Recepcionista

24/01/2018

21/05/2018

5

74

01/02/2019 15:47

268

São José do Rio Preto

06/12/2016

30/06/2023

5

75

11/01/2019 12:37

274

CAMPINAS

19/02/2018

26/03/2020

5

76

11/01/2019 12:39

274

CAMPINAS

28/08/2018

19/04/2021

5

11/01/2019 12:35

274

CAMPINAS

Auxiliar de serviços
gerais

01/02/2017

25/01/2019

5

78

11/01/2019 12:45

274

CAMPINAS

Auxiliar administrativo

Presença variável

25/01/2018

09/02/2018

5

79

28/01/2019 16:54

280

Capela do Socorro - São
Paulo

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras,
Quartas-feiras

02/04/2018

15/10/2018

4

80

21/01/2019 12:55

298

BRAGANÇA PAULISTA

Auxiliar administrativo

Presença variável

01/05/2018

31/10/2018

4

81

17/01/2019 14:44

320

JABAQUARA

Auxiliar de serviços
gerais

17/07/2017

03/10/2018

5

17/01/2019 14:42

320

JABAQUARA

Auxiliar de serviços
gerais

08/11/2018

30/06/2019

5

17/01/2019 14:45

320

JABAQUARA

Auxiliar de serviços
gerais

03/07/2018

31/07/2018

5

21/01/2019 13:00

260

Ipiranga

69
70

14/01/2019 16:24

265

RIBEIRÃO PRETO

14/01/2019 16:27

265

RIBEIRÃO PRETO

71

14/01/2019 16:29

265

72

14/01/2019 16:23

73

Auxiliar administrativo

68

77

Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

82
83

Terças-feiras, Quintasfeiras, Sextas-feiras
Segundas-feiras,
Quintas-feiras
Segundas-feiras,
Presença variável
Segundas-feiras
Terças-feiras, Quintasfeiras
Segundas-feiras,
Quartas-feiras, Sextasfeiras

OUTRAS ATIVIDADES:
LIMPEZA/ARQUIVAMEN Segundas-feiras
TO, ETC
ENTRE OUTRAS
ATIVIDADES:
ARQUIVAMENTO/ORGA Terças-feiras, QuintasNIZAR
feiras
DOCUMENTOS/LIMPEZ
A, ETC
Terças-feiras

5
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PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

Zona
Eleitoral:

Nome da Zona Eleitoral:

84

17/01/2019 14:47

320

JABAQUARA

85

17/01/2019 14:49

320

JABAQUARA

86

17/01/2019 14:51

320

JABAQUARA

87

16/01/2019 14:27

327

Nossa Senhora do Ó

88

17/01/2019 12:42

328

CAMPO LIMPO

89

17/01/2019 12:37

328

90

16/01/2019 14:27

Principal atividade
desempenhada:

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:

Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

Terças-feiras, Quartasfeiras
Quintas-feiras, Sextasfeiras

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

29/05/2018

30/05/2018

5

10/05/2018

10/05/2018

5

Presença variável

24/04/2018

18/05/2018

5

Terças-feiras

18/09/2018

11/10/2018

5

Auxiliar administrativo

Presença variável

10/05/2018

07/06/2018

1

CAMPO LIMPO

Auxiliar administrativo

Presença variável

20/06/2018

09/08/2018

1

332

OSASCO

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras, Terçasfeiras

02/04/2018

02/04/2020

5

16/01/2019 15:46

346

Butantã

Recepcionista

Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras

12/03/2018

12/03/2021

5

92

16/01/2019 14:15

348

Vila Formosa

Recepcionista

14/11/2017

31/12/2020

5

93

29/01/2019 16:01

349

JAÇANÃ/SP

Auxiliar administrativo

04/04/2018

23/04/2018

4

94

14/12/2018 17:42

350

SAPOPEMBA

Presença variável

30/05/2018

19/12/2018

4

95

14/12/2018 17:36

350

SAPOPEMBA SP

Presença variável

02/07/2018

19/12/2018

3

96

17/01/2019 13:20

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras,
Quartas-feiras, Sextasfeiras

19/04/2018

30/06/2018

5

97

17/01/2019 13:28

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar de serviços
gerais

Terças-feiras

22/02/2018

22/03/2018

5

98

17/01/2019 13:30

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras, Terçasfeiras

24/09/2018

24/10/2020

5

99

17/01/2019 13:24

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar de serviços
gerais

Presença variável

27/07/2017

18/05/2018

5

100

17/12/2018 14:57

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar administrativo

Presença variável

23/12/2016

12/12/2020

4

Outras atividades

Preparação/Separação
materiais de eleição

91

Terças-feiras, Quartasfeiras, Quintas-feiras
Segundas-feiras,
Quartas-feiras, Sextasfeiras

Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

6
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PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

Zona
Eleitoral:

Nome da Zona Eleitoral:

Principal atividade
desempenhada:

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

101

17/12/2018 14:57

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar administrativo

Presença variável

23/12/2016

12/12/2020

4

102

17/01/2019 13:26

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar administrativo

Quartas-feiras

02/05/2018

08/08/2018

5

103

17/01/2019 13:18

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar de serviços
gerais

Segundas-feiras, Terçasfeiras

05/05/2017

20/02/2018

4

104

17/01/2019 13:22

351

CIDADE ADEMAR

Auxiliar administrativo

Segundas-feiras

26/07/2018

22/10/2018

5

105

09/01/2019 14:00

352

ITAIM PAULISTA

Auxiliar administrativo

Presença variável

15/06/2018

31/12/2019

4

106

17/12/2018 15:42

356

Sorocaba

Recepcionista

23/05/2018

23/08/2018

5

17/12/2018 15:44

356

Sorocaba

Recepcionista

10/12/2018

10/12/2020

5

108

17/12/2018 15:38

356

Sorocaba

Recepcionista

02/10/2018

01/01/2019

5

109

17/12/2018 15:41

356

Sorocaba

Recepcionista

04/09/2017

16/01/2018

5

110

17/12/2018 15:40

356

Sorocaba

Auxiliar de serviços
gerais

Segundas-feiras

12/03/2018

24/07/2018

5

111

04/02/2019 14:41

371

Grajaú

Auxiliar de serviços
gerais

Segundas-feiras,
Quartas-feiras, Sextasfeiras

02/04/2018

14/06/2019

5

112

17/01/2019 13:40

372

PIRAPORINHA

Auxiliar administrativo

Presença variável

25/06/2018

16/07/2019

5

113

17/01/2019 13:33

372

PIRAPORINHA

Auxiliar administrativo

Presença variável

03/07/2018

31/08/2018

5

114

17/01/2019 13:36

372

PIRAPORINHA

Auxiliar administrativo

Presença variável

17/07/2018

21/11/2019

5

115

17/01/2019 13:43

372

PIRAPORINHA

Auxiliar administrativo

Presença variável

17/07/2018

22/08/2018

5

116

17/01/2019 13:38

372

PIRAPORINHA

Auxiliar administrativo

Presença variável

31/07/2018

27/08/2018

5

117

01/02/2019 12:36

374

Rio Pequeno

Auxiliar administrativo

Sextas-feiras

01/11/2018

01/11/2019

5

Quartas-feiras, Quintasfeiras, Sextas-feiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras
Terças-feiras, Quartasfeiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Segundas-feiras, Terçasfeiras

107

7
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PROGRAMA DE PENAS E MEDIAS ALTERNATIVAS - BENEFICIÁRIOS RECEBIDOS NAS ZONAS ELEITORAIS NO ANO DE 2018
Carimbo de
data/hora

118

01/02/2019 15:56

24/01/2019 16:40

Zona
Eleitoral:

381

390

Nome da Zona Eleitoral:

PARELHEIROS

Cangaíba/SP

Principal atividade
desempenhada:

Caso tenha selecionado
"outras atividades" no
Dia(s) da semana
item anterior, favor
trabalhado(s):
especificar:

Auxiliar administrativo

Data prevista
para o término ou
Data de início
data do
no programa:
abandono do
programa:

Em uma escala de 0 a 5,
como você avalia o
Programa de Penas e
Medidas Alternativas em
sua Zona Eleitoral?

Presença variável

10/05/2018

10/05/2020

5

Auxiliar de serviços
gerais

Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras

16/07/2018

20/07/2018

3

Auxiliar de escritório

Segundas-feiras, Terçasfeiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextasfeiras, Presença variável

14/05/2018

30/11/2018

3

Quartas-feiras

04/07/2017

27/06/2018

3

Segundas-feiras

23/04/2018

27/05/2019

5

Segundas-feiras

13/07/2018

13/07/2019

5

25/04/2018

06/03/2019

5

28/11/2018

30/07/2020

5

Presença variável

22/03/2018

30/08/2018

1

Presença variável

01/05/2018

14/05/2018

1

119

120

16/01/2019 14:12

398

Vila Jacuí

121

16/01/2019 14:57

403

JARAGUÁ

122

28/01/2019 12:36

413

CURSINO

123

28/01/2019 12:34

413

CURSINO

124

17/01/2019 15:29

420

Vila Sabrina

Outras atividades

Triagem de eleitores

125

17/01/2019 14:56

420

VILA SABRINA

Outras atividades

TRIAGEM DE
ELEITORES

126

19/12/2018 13:41

421

TEOTÔNIO VILELA

Auxiliar administrativo Também como faxineira

127

19/12/2018 13:43

421

TEOTONIO VILELA

Auxiliar administrativo

128

17/12/2018 13:21

422

Lauzane Paulista

Recepcionista

Sextas-feiras

22/02/2017

21/10/2018

5

129
130

17/12/2018 13:37

422

Lauzane Paulista

Recepcionista

Presença variável

20/12/2016

06/04/2017

5

17/12/2018 13:41

422

Lauzane Paulista

Recepcionista

Presença variável

21/12/2016

11/09/2018

5

Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais

Também atividade de
faxineira

8

Segundas-feiras,
Quartas-feiras
Terças-feiras, Quintasfeiras

ANEXO B – BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS NO ANO DE 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições

Befeniciários do Programa de Penas Alternativas nos Cartórios Eleitorais no ano de 2019

Zona
Eleitoral

Nome da Zona Eleitoral

Principal atividade
desempenhada

4

2
2
2
2

Perdizes
Perdizes
Perdizes
Perdizes

Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo

5

3

Santa Ifigênia

Auxiliar de serviços gerais

6

8

4
11
20

Mooca
ARAÇATUBA
Valo Velho

Auxiliar administrativo
Recepcionista
Auxiliar administrativo

9

26

Cartório Eleitoral de Botucatu

Outras atividades

10

26

Cartório Eleitoral de Botucatu

Outras atividades

11

26

Cartório Eleitoral de Botucatu

Outras atividades

12

26

Cartório Eleitoral de Botucatu

Outras atividades

13

26

Cartório Eleitoral de Botucatu

Outras atividades

14

21

74
74
74
74
74
74
74
74

MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES

Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais
Faxineiro
Marceneiro
Recepcionista
Recepcionista

22

102

PRESIDENTE VENCESLAU

Auxiliar de serviços gerais

23

102
102
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
247

PRESIDENTE VENCESLAU
PRESIDENTE VENCESLAU
santos
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
São Miguel Paulista

Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Recepcionista
Recepcionista
Auxiliar de serviços gerais

1
2
3

7

15
16
17
18
19
20

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Caso tenha selecionado "outras atividades" no item
anterior, favor especificar

Auxiliar na manutenção, organização e classificação de
documentos, possibilitando controle e consultas.
Auxiliar na manutenção, organização e classificação de
documentos, possibilitando controle e consultas.
Auxiliar na manutenção, organização e classificação de
documentos, possibilitando controle e consultas.
Auxiliar na manutenção, organização e classificação de
documentos, possibilitando controle e consultas.
Auxiliar na manutenção, organização e classificação de
documentos, possibilitando controle e consultas.

Data de início no
Dia(s) da semana trabalhado(s)
programa
Presença variável
Quintas-feiras, Sextas-feiras
Presença variável
Quartas-feiras, Sextas-feiras
Segundas-feiras, Quartas-feiras,
Sextas-feiras
Terças-feiras, Quartas-feiras
Presença variável
Terças-feiras, Quintas-feiras

10/05/2018
15/08/2018
05/02/2019
30/05/2018

Em uma escala de 0 a 5, como
Data prevista para o término ou
você avalia o Programa de Penas e
data do abandono do
Medidas Alternativas em sua Zona
programa
Eleitoral?
10/12/2020
5
15/11/2021
5
05/04/2020
5
30/05/2021
5

22/07/2019

22/08/2020

5

19/03/2019
01/01/2019
29/05/2018

04/09/2019
30/06/2021
30/06/2020

1
5
5

Presença variável

30/09/2019

30/09/2020

5

Presença variável

12/03/2019

20/06/2019

5

Presença variável

27/05/2019

27/11/2021

5

Presença variável

12/03/2019

12/07/2019

5

Presença variável

14/05/2019

14/05/2022

5

Presença variável
Terças-feiras
Terças-feiras
Quintas-feiras, Sextas-feiras
Segundas-feiras
Terças-feiras
Terças-feiras, Quintas-feiras
Segundas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras
Terças-feiras, Quintas-feiras
Terças-feiras, Quintas-feiras
Terças-feiras
Quartas-feiras, Sextas-feiras
Terças-feiras
Sextas-feiras
Quartas-feiras, Sextas-feiras
Terças-feiras, Quartas-feiras
Terças-feiras
Terças-feiras
Segundas-feiras
Sextas-feiras
Terças-feiras, Quartas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras
Presença variável

02/09/2019
08/10/2019
13/08/2019
29/08/2019
01/08/2019
03/07/2019
06/08/2019
29/07/2019

17/12/2019
25/02/2020
13/05/2021
29/07/2020
10/10/2019
19/08/2019
06/11/2020
28/10/2019

5
5
5
5
5
5
5
5

25/11/2019

10/06/2020

5

30/04/2019
13/08/2019
02/05/2019
08/05/2018
22/01/2019
18/08/2018
27/05/2018
02/05/2019
01/07/2019
04/12/2018
04/06/2019
25/07/2019
11/04/2018
05/11/2018
12/03/2019

30/05/2019
14/09/2019
20/07/2020
31/12/2020
31/01/2020
17/05/2019
28/06/2019
19/12/2019
28/08/2019
29/01/2019
14/06/2019
31/12/2020
02/12/2019
02/12/2019
15/03/2020

5
5
3
5
5
2
5
5
5
1
1
4
5
5
5

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
Befeniciários do Programa de Penas Alternativas nos Cartórios Eleitorais no ano de 2019

Zona
Eleitoral

Nome da Zona Eleitoral

Principal atividade
desempenhada

Caso tenha selecionado "outras atividades" no item
anterior, favor especificar

42

250
250
253
253
253

SÃO PAULO - LAPA
SÃO PAULO - LAPA
Tatuapé
Tatuapé
Tatuapé

Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo

43

253

Tatuapé

Auxiliar administrativo

44
45

253
253

Tatuapé
Tatuapé

Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais

46

253

Tatuapé

Recepcionista

47

254
260
260
260
260
265
273
273
274
274
280
280
280
280
280
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
305
319

Vila Maria - Capital
Ipiranga
Ipiranga
Ipiranga
Ipiranga
RIBEIRAO PRETO
273 - Santos
273 - Santos
CAMPINAS
CAMPINAS
Capela do Socorro
Capela do Socorro
Capela do Socorro
Capela do Socorro
Capela do Socorro
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
Ribeirão Preto
MOGI DAS CRUZES

Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Recepcionista
Faxineiro
Recepcionista
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo
Auxiliar de escritório
Auxiliar de escritório
Auxiliar de serviços gerais
Pintor
Eletricista
Faxineiro
Faxineiro
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Auxiliar administrativo
.

38
39
40
41

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Dia(s) da semana trabalhado(s)
Segundas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras
Sextas-feiras
Terças-feiras, Quartas-feiras
Segundas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Quintas-feiras, Sextas-feiras
Quintas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Terças-feiras, Quintas-feiras
Presença variável
Presença variável
Presença variável
Presença variável
Terças-feiras
Segundas-feiras, Quintas-feiras
Terças-feiras, Quintas-feiras
Segundas-feiras
Quartas-feiras
Segundas-feiras, Sextas-feiras
Quartas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras
Presença variável
Presença variável
Sextas-feiras
Quartas-feiras
Presença variável
Presença variável
Quintas-feiras, Sextas-feiras
Terças-feiras
Quintas-feiras
Segundas-feiras
Quartas-feiras
Presença variável
Segundas-feiras, Quartas-feiras
Presença variável
Presença variável
Segundas-feiras, Quintas-feiras
Presença variável

Data de início no
programa
18/06/2018
06/08/2019
28/08/2018
04/05/2018
27/08/2019

Em uma escala de 0 a 5, como
Data prevista para o término ou
você avalia o Programa de Penas e
data do abandono do
Medidas Alternativas em sua Zona
programa
Eleitoral?
18/06/2019
4
29/09/2020
4
23/04/2021
5
31/05/2019
5
23/02/2021
5

17/04/2018

02/05/2019

5

28/08/2018
21/03/2019

28/08/2019
29/10/2021

5
5

05/07/2019

04/05/2021

5

19/04/2018
15/06/2019
09/08/2019
28/08/2018
10/04/2019
22/01/2019
28/10/2019
08/10/2019
19/02/2018
21/01/2019
25/11/2019
06/11/2019
04/02/2019
27/11/2019
03/06/2019
08/11/2019
11/12/2019
06/08/2019
24/10/2019
01/08/2019
28/10/2019
12/12/2019
16/09/2019
25/09/2019
19/06/2019
21/10/2019
24/06/2019
01/08/2019
22/08/2019
27/09/2019

30/04/2020
15/06/2019
09/08/2021
16/04/2019
13/07/2019
31/12/2019
27/10/2022
08/06/2020
09/03/2020
29/01/2020
30/11/2020
06/11/2021
31/03/2020
17/12/2019
15/08/2019
08/06/2020
08/01/2020
06/10/2022
24/10/2022
18/10/2019
08/09/2021
12/04/2022
23/09/2019
16/10/2019
19/06/2021
21/02/2020
24/08/2020
01/08/2021
22/10/2020
12/12/2019

5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
Befeniciários do Programa de Penas Alternativas nos Cartórios Eleitorais no ano de 2019

Zona
Eleitoral

Nome da Zona Eleitoral

Principal atividade
desempenhada

84

319
319
319
319
319
319
320
325

MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
MOGI DAS CRUZES
JABAQUARA
pirituba

Auxiliar de serviços
gerais
Auxiliar de serviços
gerais de serviços
Auxiliar
gerais
Auxiliar de serviços
gerais
Faxineiro
Recepcionista
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo

85

325

Pirituba

Auxiliar administrativo

86
87

325
325

PIRITUBA
PIRITUBA

Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo

88

325

PIRITUBA

Auxiliar administrativo

89
90

327
327

Nossa Senhora do Ó
Nossa Senhora do Ó

Outras atividades
Recepcionista

91

328

CAMPO LIMPO

Auxiliar administrativo

92

98

328
346
348
350
352
352
352

Campo Limpo
Butantã
VILA FORMOSA
Sapopemba
ITAIM PAULISTA
ITAIM PAULISTA
ITAIM PAULISTA

Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais
Recepcionista
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo

99

356

Sorocaba - SP

Recepcionista

100

356

Sorocaba-SP

Recepcionista

101

356

Sorocaba - SP

Recepcionista

102

104

361
372
372

HORTOLÂNDIA
PIRAPORINHA
PIRAPORINHA

Recepcionista
Outras atividades
Outras atividades

105

372

PIRAPORINHA

Outras atividades

77
78
79
80
81
82
83

93
94
95
96
97

103

106

374

Rio Pequeno

Auxiliar administrativo

107

374
374

Rio Pequeno
Rio Pequeno

Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais

108

Caso tenha selecionado "outras atividades" no item
anterior, favor especificar
.
.
.
.
.
.

Recepção, triagem, arquivo de documentos

DESCARTE DE MARIAL
DESCARTE DE MATERIAL
AUXILIO NA CARGA DE UE, DESCARTE DE
MATERIAL, ETC...

Dia(s) da semana trabalhado(s)

Data de início no
programa

Segundas-feiras, Sextas-feiras
Sextas-feiras
Sextas-feiras
Terças-feiras, Quartas-feiras
Quartas-feiras, Sextas-feiras
Terças-feiras, Quartas-feiras
Terças-feiras, Quintas-feiras
Terças-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Segundas-feiras, Quartas-feiras
Presença variável
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Presença variável
Segundas-feiras, Presença variável
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Presença variável
Presença variável
Presença variável
Quartas-feiras
Presença variável
Quintas-feiras
Segundas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Terças-feiras, Quartas-feiras,
Quintas-feiras, Sextas-feiras
Terças-feiras, Quintas-feiras
Presença variável
Presença variável

11/11/2019
28/06/2019
28/06/2019
24/09/2019
02/10/2019
01/08/2019
08/11/2018
17/09/2019

Presença variável
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Presença variável
Presença variável

Em uma escala de 0 a 5, como
Data prevista para o término ou
você avalia o Programa de Penas e
data do abandono do
Medidas Alternativas em sua Zona
programa
Eleitoral?
25/09/2020
5
28/08/2020
5
17/01/2020
5
29/04/2022
5
19/12/2021
5
11/02/2020
5
30/07/2019
5
30/09/2020
5

08/11/2018

01/04/2019

5

08/05/2019
04/06/2019

30/06/2020
11/01/2021

5
5

12/01/2019

20/02/2019

5

21/12/2018
02/09/2019

29/11/2019
02/03/2020

4
4

27/05/2019

12/06/2019

5

18/06/2018
12/03/2018
14/11/2017
13/06/2019
15/06/2018
05/09/2019
09/09/2019

09/08/2018
12/03/2021
18/12/2020
31/03/2020
30/01/2020
31/07/2020
09/01/2020

3
4
5
4
3
3
3

10/12/2018

03/01/2021

5

21/11/2019

20/07/2022

5

02/10/2018

01/10/2019

5

22/10/2019
02/05/2019
01/04/2019

22/10/2020
13/05/2019
12/06/2019

5
2
3

04/01/2019

22/04/2019

4

29/04/2019

20/05/2019

4

17/12/2018
04/06/2019

02/04/2019
23/09/2019

4
4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições
Befeniciários do Programa de Penas Alternativas nos Cartórios Eleitorais no ano de 2019

Zona
Eleitoral

Nome da Zona Eleitoral

Principal atividade
desempenhada

112

374
374
374
381

Rio Pequeno
Rio Pequeno
Rio Pequeno
PARELHEIROS

Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo

113

381

PARELHEIROS

Auxiliar de serviços gerais

114

381
407
408
409
409
409
413
413
422

PARELHEIROS
Taubaté
Jardim São Luís
São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo
CURSINO
CURSINO
Lauzane Paulista

Auxiliar de serviços gerais
Eletricista
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar administrativo

109
110
111

115
116
117
118
119
120
121
122

Caso tenha selecionado "outras atividades" no item
anterior, favor especificar

Dia(s) da semana trabalhado(s)
Presença variável
Presença variável
Presença variável
Presença variável
Segundas-feiras, Terças-feiras,
Quartas-feiras, Quintas-feiras,
Sextas-feiras
Presença variável
Presença variável
Sextas-feiras
Presença variável
Presença variável
Presença variável
Segundas-feiras
Segundas-feiras
Segundas-feiras

Data de início no
programa
15/07/2019
07/12/2018
02/05/2019
17/05/2018

Em uma escala de 0 a 5, como
Data prevista para o término ou
você avalia o Programa de Penas e
data do abandono do
Medidas Alternativas em sua Zona
programa
Eleitoral?
17/07/2019
4
22/02/2019
4
05/07/2019
4
18/09/2019
5

10/09/2019

30/09/2019

5

19/06/2019
10/08/2019
03/05/2019
30/04/2019
17/06/2019
15/03/2019
07/05/2018
13/07/2018
02/02/2017

19/06/2020
29/11/2019
18/12/2020
06/06/2019
17/06/2021
15/03/2021
07/05/2019
11/02/2020
30/10/2019

5
4
5
5
5
5
3
3
4

