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1. Introdução
O estudo sobre reincidência criminal no Brasil ganhou nos últimos anos uma
necessidade de maior diálogo com outros países que tenham expertise no assunto. O Brasil
ainda tem uma literatura escassa, pouco convincente sobre estudos de reincidência criminal
e, sobretudo a área jurídica impõe de certo modo a utilização de um conceito obsoleto para
considerarmos aspectos sociológicos e da carreira criminal do indivíduo.
O sistema carcerário brasileiro, a punição e a ressocialização são fontes de
discussão deste artigo, o objetivo da prisão como instituição de controle social, a dupla
função que a prisão adquiriu ao longo da história e discussão de que a prisão não é uma
instituição totalmente falida. A dupla função adquirida pela prisão na contemporaneidade,
os efeitos que ela exerce sobre os indivíduos de forma coletiva e individualmente e a
influência de algumas variáveis como fatores determinantes na reincidência criminal.
O impasse do debate entre os estudos com essa temática é a questão da metodologia
adotada para aferição da magnitude da reincidência e o tempo de observação,
acompanhamento para análise da trajetória e carreira criminal. Os estudos internacionais
têm variadas metodologias e tempo para acompanhamento.
2. A reincidência sob o olhar contemporâneo
Taxa de encarceramento é a obtenção da medida dos números das medidas
privativas de liberdade de uma determinada sociedade para cada 100 mil habitantes. Na
Europa esses dados são atualizados todos os anos, o que nos permite comparar de maneira
mais rápida e eficaz os dados de encarceramento e acompanhamento das políticas criminais
desenvolvidas.
São diversos os estudos sobre reincidência do mundo, destacamos de acordo com
o Quadro abaixo os principais estudos e a magnitude da reincidência em cada um deles de
acordo com o conceito adotado para tal. O tempo de acompanhamento ou observação dos
egressos é um fator de extrema relevância, assim como o tipo de liberação dos egressos.

Através do quadro podemos observar os tipos de conceitos mais utilizados para
referência da reincidência. Cada um desses estudos, de acordo com seu país, apresenta uma
medida para mensurar a reincidência. De acordo com seu objeto, o período de
acompanhamento difere uns dos outros. Cada país estabelece uma maneira de mensurar a
reincidência, acolhendo o conceito mais apropriado para calcular de forma geral ou até
mesmo mais específica.

A reincidência judicial é a mais utilizada pelos países para o cálculo dos estudos
de reincidência, e em segundo lugar, está a reincidência penitenciária. O que se verifica é
que os países que mais avançam nessa análise são os que utilizam os diferentes conceitos,
realizando diferentes estudos para combater o fenômeno da reincidência criminal.
O que vai determinar a possibilidade da realização dos estudos de reincidência é a
escolha de como esses dados oficiais serão informatizados, qual a maneira de
processamento dos dados, se há unificação desses dados nas diferentes instituições. Isso
aqui no Brasil é algo que ainda não é possível, uma vez que nossos sistemas não são

interligados, cada estado gere seus dados e, em alguns, o processamento desses dados é
muito precária.
Os países que terão mais êxito na investigação da reincidência criminal serão
aqueles que realizarem diversos estudos sobre o tema, baseados nos diferentes conceitos,
para obter uma comparação e, a partir desse ponto, elaborar políticas de controle criminal,
políticas penitenciárias e até mesmo políticas de desenvolvimento social voltadas para esse
público.
Estabelecer uma comparação entre os diferentes estudos de reincidência criminal
sobre vários países é uma tarefa quase impossível, uma vez que nem todos medem a mesma
modalidade de crime. É preciso considerar que a população carcerária em cada país traz
suas particularidades, suas demandas diferentes, de forma que a punição vai variar de país
para país, sobretudo no que diz respeito à justiça criminal, porque existem muitas
diferenças do seu mecanismo de funcionamento, eficácia de aplicação e celeridade. As
variáveis utilizadas também merecem um destaque muito importante nesse tipo de estudo,
porque podem sem usadas na mensuração da taxa de forma direta ou indireta, o que
interfere diretamente no resultado.
Alguns países optam por adotar um determinado conceito para obtenção da taxa
de reincidência criminal. De acordo com o Quadro abaixo.

Observamos os diferentes índices encontrados em estudos de vários países, mas
com uma particularidade, a opção da maioria em mensurar a reincidência penitenciária. Os
índices não se revelaram baixos, muito pelo contrário; em países como Holanda, em
determinado período da observação dos egressos o percentual da reincidência foi de 74%,
seguido pela Escócia, com 71%, e Finlândia, com 59%. Depois novamente Holanda,
considerando os egressos sem antecedentes e aqueles com antecedentes, o último grupo

com percentual de 54%. Sendo assim, podemos perceber que a taxa de reincidência não se
revelou baixa na maioria dos países. A taxa mais baixa deu-se na Catalunha, com
percentual de 37,4%.
Temos diferentes estudos com taxas de reincidência penitenciária mais recentes, a
maioria analisando os países na década do ano 2000, de acordo com a Quadro 6. Com
maior taxa para Finlândia de 59% e menor para Holanda de 29%.
Percebemos que o tempo de acompanhamento mínimo foi de dois anos na Holanda.
A maior taxa de reincidência penitenciária ficou com a Finlândia, que acompanhou seus
egressos por um período de cinco anos, indivíduos que passaram pela prisão pelo menos
duas vezes no tempo sob estudo. Porém, é necessário saber que tipo de passagem prisional
é essa, se consideraram descumprimento de medida judicial, se por flagrante delito ou
condenação judicial.
Já na Holanda, o novo ingresso na instituição penitenciária pode ter sido tanto por
causa antiga ou cometimento de novo crime. As condições de avaliação do ingresso na
prisão são fundamentais nesse tipo de estudo, contudo não se deve considerar reincidência
penitenciária por questões antigas e sim por cometimento de novo crime.

O descumprimento de uma medida judicial não se caracteriza reincidência, mas sim
a dificuldade daquele indivíduo assimilar as regras do cumprimento da medida judicial e
das consequências que lhe serão aplicadas, inclusive o retorno à prisão. A reincidência
penitenciária está mais ligada à prática de insistir em cometer crimes do que, na verdade,
ao seu simples retorno a prisão, que muitas vezes pode se dar meramente por pequenas
falhas de comportamento do egresso e as dificuldades de associar as regras sociais no

mundo externo, o que se resolveria em grande medida com políticas de controle das
medidas judiciais.
Nota-se pelo Quadro acima que os países que adotaram a reincidência penitenciária
pelo cometimento de um novo crime foram Espanha, Suíça e Catalunha, variando o tempo
de acompanhamento de três a cinco anos e meio. Consideram-se esses estudos mais
avançados pelo fato de associarem o cometimento de um crime ao novo ingresso na prisão.

3. Estudos sobre a reincidência em âmbito nacional

No Brasil, a abordagem da reincidência perpassa basicamente por seu caráter
jurídico. Definida no artigo 63 do Código Penal, nos seguintes termos: “Verifica-se a
reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença
que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”; carece o instituto
de estudos que ajudem a compreender o fenômeno e sua relação com os efeitos do
encarceramento.
Para se configurar a reincidência no aspecto jurídico-penal, é necessária uma
sentença condenatória transitada em julgado, isto é, uma condenação por um crime, do
qual não caiba mais recurso. Streck entende que no Código Penal Brasileiro,
A reincidência, além de agravar a pena do (novo) delito, constitui-se em fator
obstaculizante de uma série de benefícios legais, tais como a suspensão condicional da
pena, o alongamento do prazo para o deferimento da liberdade condicional, a concessão
do privilégio do furto de pequeno valor, só para citar alguns. Esse duplo gravame da
reincidência é antigarantista, sendo, à evidência, incompatível com o Estado Democrático
de Direito, mormente pelo seu componente estigmatizante, que divide os indivíduos em
aqueles que aprenderam a conviver em sociedade e aqueles que não aprenderam e
insistem em continuar delinquindo. (STRECK apud CARVALHO, 2015, p.5)

A reincidência no Brasil ganhou um aspecto de presunção de periculosidade. O
indivíduo que é reincidente tem maior probabilidade de cometer delitos, e isso estigmatiza
o sujeito, causando um empecilho no seu retorno à sociedade após a prisão.
Um dos estudos mais importantes sobre a reincidência no Brasil é a pesquisa
realizada por Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos e Violência da
Universidade de São Paulo, que aborda questões importantes sobre o perfil social dos
detentos analisados.
A pesquisa ocorreu entre os anos de 1974 a 1985, no Estado de São Paulo, com a
ajuda de Eliana Blumer T. Bordini, e seu principal objetivo era avaliar a magnitude da
reincidência penitenciária e o perfil dos reincidentes comparados com os não reincidentes.

Neste trabalho, o autor destaca que a reincidência se dá como expressão do
funcionamento dos estabelecimentos penitenciários. Assim, pondera que índices altos de
egressos que reincidem poderiam significar um sistema pouco (ou totalmente) ineficaz,
na medida em que vai de encontro às finalidades para os quais foi criado. (TORELLY;
SILVA; MADEIRA, 2006, p.5)

O que ficou evidente na pesquisa é que existe um perfil social dos reincidentes no
Brasil, um estigma relacionado, sobretudo, à condição social, ao gênero e a raça. Isso faz
com que a sociedade trate esses sujeitos como de alta periculosidade, e propague a teoria
do encarceramento como a grande solução do problema.
Para Mariño (2002, p. 220), o problema da reincidência é a espinha dorsal das
chamadas carreiras criminais, ao redor das quais o fenômeno da criminalidade adquire uma
dimensão estrutural dentro da sociedade.
Este autor também realizou uma pesquisa sobre a reincidência criminal, porém, no
Rio Grande do Sul, no período de 1989 a 1997, e seu objetivo foi mensurar três causas
hipotéticas da reincidência criminal: condições carcerárias, condições socioeconômicas e
tipos de crime cometido.
Após a análise, chegou à conclusão que, embora a condição socioeconômica se
relacione com os índices de reincidência, ela não pode, por si só, determinar toda a questão,
pois a filosofia prisional voltada para a ideia de ressocialização possui uma limitada e
escassa reabilitação dos sujeitos, tornando-se completamente desacreditada, e assim, as
condições prisionais acabam por influenciar diretamente no aumento da reincidência.
Para Bitencourt (2012),.
Os altos índices de reincidência têm sido, historicamente, invocados como um dos fatores
principais da comprovação do efetivo fracasso da pena privativa de liberdade, a despeito
da presunção de que, durante a reclusão, os internos são submetidos a um tratamento
ressocializador. (p. 587)

A conclusão que se chegou é que o sistema penitenciário não atinge sua função
reabilitadora, mas sim, em grande maioria, reforça valores negativos no condenado,
fazendo o mesmo a voltar a delinquir.
É forçoso concluir que as cifras de reincidência têm um valor relativo. O índice de
reincidência é um indicador insuficiente, visto que a recaída do delinquente produz-se
não só pelo fato de a prisão ter fracassado, mas também por contar com a contribuição
de outros fatores pessoais e sociais. Na verdade, o condenado encarcerado é o
menosculpado pela recaída na prática criminosa. (BITENCOURT, 2012, p. 589; grifo
meu).

3.1 A magnitude da reincidência penitenciária por Sérgio Adorno
Para a referida pesquisa e levantamento dos dados biográficos foi necessário para
o conhecimento do perfil social dos indivíduos observados, bem como, dados jurídico-

processuais e da carreira institucional – que se referem a entradas anteriores nas unidades
prisionais, idade da primeira entrada na prisão e penitenciária, observação do
comportamento disciplinar, instruções escolar e profissional, circunstâncias da liberdade e
reincidência. A opção pelas fichas cadastrais no lugar dos prontuários criminais, judiciais
e penitenciários, deu-se na medida em que verificaram problemas de fidedignidade dos
mesmos.
Adorno realizou a pesquisa acompanhando os indivíduos no período de janeiro de
1974 a dezembro de 1985, verificou-se, ao final, quantos daqueles indivíduos retornariam
ao sistema penitenciário ou cadeias públicas do Estado de São Paulo. Segundo Adorno a
taxa de reincidência penitenciária encontrada foi baixa (46,03%) se comparada aquela taxa
ponderada pela Coespe que coordena as Prisões do Estado. Para explicar a grande diferença
entre as taxas encontradas para reincidência penitenciária entre o estudo de Adorno e a
Coespe (69%) é preciso considerar o aspecto metodológico. A metodologia ideal para
realizar tais estudos é o acompanhamento dos egressos libertados, em um determinado
espaço de tempo, verificando e estudando aqueles que retornam e não retornam.
3.2 Estudo sobre reincidência de Julita Lemgruber
A pesquisa foi realizada no Departamento do Sistema Penal (Desipe), no segundo
semestre

do ano de 1988, realizou-se o levantamento quantitativo de 5% do efetivo

dos presos do estado que naquela época totalizavam encarcerados 8.269 presos e 251
presas. Para tal estudo utilizou-se o conceito de reincidência de Miotto (1975): “É
reincidente penitenciário quem tendo cumprido (tal) pena ou (tal) medida de segurança,
veio a ser novamente recolhido a estabelecimento penal para cumprir nova pena ou nova
medida de segurança” (p. 368).
No estudo, Lemgruber optou por levantar o percentual da reincidência penitenciária
num determinado momento num sistema penal, diferente de Adorno e Bordini que optaram
por

trabalhar com o acompanhamento de uma amostra identificada. Neste caso, optou-

se então por utilizar o detento como fonte escolhida para a pesquisa.
Foram colhidos dados das 11 unidades prisionais dos 15 estabelecimentos, não
entraram na pesquisa os hospitais. A organização em cada unidade foi elaborada a partir
da amostra inicial 5% a 15% conforme característica de cada uma, baseada em amostra

aleatória porém fracionada por faixas etárias: 18 a 21 anos, 22 a 25 anos, 26 a 30 anos, 31
a 40 anos, 41 a 50 anos e mais de 50 anos.
Foram colhidos dados que possibilitaram a determinação das características
biográficas mais objetivas (idade, cor, escolaridade, etc.) e informações reveladoras da
vida do detento como: passagem por instituições de menores, início no mundo do crime,
início no mundo do trabalho. Os resultados obtidos foram no sentido de obter a taxa de
reincidência no DESIPE, que foi de 30,7%, sendo que a referente aos homens foi de 31,3%,
e a referente às mulheres foi de 26%.

3.3 Pesquisa IPEA

A primeira pesquisa sobre reincidência criminal no Brasil, feita pelo Instituto de
Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), deu-se no ano de 2014, coordenada pelo técnico
do IPEA, doutor em sociologia, Almir de Oliveira Junior, cujo objetivo foi apresentar um
panorama da reincidência criminal no Brasil, através da coleta de dados em alguns estados
do país.
O trabalho realizado optou pelo conceito de “Reincidência legal, que no caso
brasileiro, segundo nossa legislação, é a condenação judicial por novo crime até cinco anos
após a extinção da pena anterior.” A pesquisa se ocupa, portanto, da reincidência em sua
concepção estritamente legal, aplicável apenas aos casos em que há condenações de um
indivíduo em diferentes ações penais, ocasionadas por fatos diversos, desde que a diferença
entre o cumprimento de uma pena e a determinação de uma nova sentença seja inferior a
cinco anos. A reincidência legal se atém ao parâmetro de que ninguém pode ser
considerado culpado de nenhum delito, a não ser que tenha sido processado criminalmente
e, após o julgamento, seja sentenciada a culpa, devidamente comprovada (IPEA, 2014).
Sobre a metodologia, importante dizer que foi realizada através das varas de
execução criminal nos cinco estados: Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas e
Pernambuco. A taxa de reincidência, encontrada foi de 24,4%. A faixa etária que
predominou entre os apenados no momento do crime foi a de 18 a 24 anos, com 42,1% do
total de casos (44,6% entre os não reincidentes e 34,7% entre os reincidentes) conforme
mostra a Tabela.

Com relação ao perfil dos apenados, pode-se dizer que a maioria dos apenados
reincidentes é da raça branca, enquanto entre os não reincidentes a maioria é preta ou parda;
em relação ao sexo há predominância de homens em relação a mulheres. Resumindo, a
população reincidente da amostra encontrada pela pesquisa IPEA é de jovens de raça
branca, baixa escolaridade e que têm ocupação laboral conforme declaração dos apenados.

4. A proposta da pesquisa e a metodologia adotada

Os estudos sobre reincidência têm como objetivo aferir a eficácia de prisão
enquanto instituição de controle social, ou seja, a prisão cumpre o papel de recuperar
criminosos? A reincidência é um fenômeno complexo que envolve vários fatores. Ao
considerar que o indivíduo criminoso tem uma trajetória dentro das instituições estatais até
sua chegada no cárcere, isso implica a possibilidade de ocorrerem erros, ou até mesmo uma
sucessão de erros e cifra negra no estudo da reincidência em alguma medida, tanto no que
diz respeito a elaboração e implementação de políticas públicas, quanto na eficiência dos
serviços ofertados pelas instituições do eixo, polícia/justiça/prisão. Os números divulgados
pela mídia que são referenciados a reincidência criminal são meras especulações de
militantes ou apenas dados estatísticos de algum órgão sem aplicação de metodologia
aplicada e análise dos dados.
Aqui analisaremos a trajetória desses indivíduos através da FAC (folha de
antecedentes criminais) da instituição policial para melhor análise dos dados e
compreensão do fenômeno reincidência. Reincidência criminal no Brasil pelo Código
Penal (CP) dá-se quando o indivíduo comete novo crime depois de transitada em julgado
à sentença que o tenha condenado. O conceito sobre reincidência é muito amplo quando
consideramos que reincidente é o indivíduo que comete novo crime, quando previamente
havia praticado o primeiro. Para o cálculo da reincidência utilizaremos métodos

quantitativos considerando o conceito de reincidência do segmento policial. O conceito de
reincidência que irá se trabalhar nesta pesquisa foi extraído e adaptado do estudo de
Capedvila que considera a reincidência em seus segmentos e seis conceitos:
1. Reincidência por auto culpa: nova prática de crime declarada pelo mesmo
indivíduo;
2. Reincidência policial: segundo registro do mesmo indivíduo nos registros
policiais por práticas de crime;
3. Reincidência penal: segundo processamento do mesmo indivíduo por novas
práticas de crime;
4. Reincidência judicial: segunda condenação do mesmo indivíduo por nova
prática de crime;
5. Reincidência prisional: segundo ingresso na prisão do mesmo indivíduo por
nova prática criminal;
6. Reincidência jurídica: segundo processamento do mesmo indivíduo por
nova prática de crime do mesmo título do Código Penal.

4. 1 Reincidência policial

A reincidência policial se dará quando nos registros do Sistema de Informações
Policiais (SIP) houver um novo registro de indiciamento do mesmo individuo, ou seja, será
considerada tipificação criminal e a data do cometimento do novo crime após a saída da
prisão no ano de 2008, no período de cinco anos e quantas vezes fora indiciado nesse
intervalo de observação. O indiciamento ocorre dentro do inquérito policial, peça de
procedimento investigatório, instaurado pela autoridade policial (delegado de polícia),
formas para instauração do Inquérito Policial:

1.
Quando a autoridade policial, o delegado de polícia, recebe a notícia do
crime (queixa crime) havendo indícios da autoria e materialidade delitiva. A
partir daí denomina-se a Portaria quando o delegado baixa tal ato relacionado ao
conhecimento daquela prática delitiva;
2.
Por requisição do juiz ou do promotor de justiça: Quando o juiz ou
promotor público requisitam a instauração do inquérito policial, através do
delegado de polícia no qual o mesmo será incumbido de iniciar as investigações;
3.
Por auto de prisão em flagrante: Quando o indivíduo é preso em fragrante
delito é lavrado na delegacia de polícia o auto de prisão em que consta qual o
motivo da prisão qual o crime. Mediante isso é lavrado o ato, o inquérito será
instaurado;
4.
Em razão de requerimento do ofendido: quando a vítima do crime remete
uma petição inicial à autoridade solicitando por via escrita (formalmente) para
que sejam iniciadas as investigações. Optou-se nesse estudo a acompanhar e
analisar a folha de antecedentes criminais da Polícia Civil, onde são registrados
todos os dados de cunho policial, prisional e judicial da vida do indivíduo
criminoso.

4. 2 Procedimentos de coleta de dados

Esta é uma pesquisa de investigação quantitativa que analisa informações da base
de dados do sistema prisional através do Armazém de Dados que capta todas as
informações que forma alimentadas por meio do INFOPEN – informaçõe penitenciárias.
A listagem que utilizamos para iniciar a investigação foi gerida pelo Armazém de
Dados, referente aos internos do sistema prisional do Estado de Minas Gerais no ano de
2008. Vale ressaltar que estamos considerando os presos internos do sistema prisional, ou
seja, presos em unidades prisionais da Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI),
e não aqueles que ainda se encontram presos provisoriamente. Estão inclusos dois tipos de
alvarás:
1. Livramento ou liberdade condicional: juridicamente entende-se por
livramento condicional a liberdade antecipada do apenado, que é concedida de
modo precário e exige o cumprimento de determinadas exigências previamente
estabelecidas, mediante o preenchimento de alguns requisitos legais dispostos
no artigo 83 do Código Penal Brasileiro, tais como: “cumprida mais de um terço
da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes; cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime
doloso; cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime
doloso”, entre outros.
2. Término de cumprimento de pena: quando o preso já cumpriu integralmente
encarcerado toda a sua pena, entende-se também por liberdade definitiva.

Nesse estudo o tempo a ser considerado para observação será de cinco anos, ou
seja, a partir dos egressos de 2008 a possível reincidência do indivíduo até o final do ano
de 2013.
A população deste estudo é fruto do relatório retirado da base de dados do armazém
de dados da Suapi, que gerou o total de 2.116 presos entre homens e mulheres, utilizando
o ano de 2008 como ano de corte para que assim tenhamos cinco anos de observação e
acompanhamento no âmbito policial por meio do Sistema de Informações Policiais (SIP)
da Polícia Civil, analisando após o indivíduo se tornar egresso, quantas vezes fora
indiciado novamente, qual tipificação criminal, quanto tempo ocorreu este novo registro.
Trabalhando com o SIP, o principal banco de dados da Policia Civil do Estado de
Minas Gerais, que tem por função realizar consultas diversas, inclusão de dados e
responsável pela criação do prontuário (o prontuário é um número de identificação criminal
dentro da base dedados SIP, para ser gerado um prontuário é necessário que o indivíduo
seja preso em Flagrante Delito ou que seja indicado como autor na fase do inquérito
policial) a partir desse número de prontuário é possível acompanhar todo o histórico
criminal da vida do indivíduo, o que nos possibilita alimentar nosso banco de dados para
abstração das informações necessárias para análise.

O Infopen é a principal base de dados do sistema prisional dos estados e da
federação. Uma vez que se ingressa dentro de alguma unidade prisional, através do
prontuário da Polícia Civil quando aberto inquérito policial tanto por portaria (por meio de
investigação policial), seja por flagrante delito (indivíduo flagrado no cometimento de
prática criminal), que depois do despacho de indiciamento gera-se automaticamente o
Boletim de Informações Policiais (BIP) e este remete a um número de Infopen.
Esse número de Infopen não modifica, mesmo que o indivíduo saia da prisão e volte
a ingressar depois de décadas. Utiliza-se o mesmo número como uma espécie de identidade
prisional que acumula ao longo da vida todas as informações dos indivíduos.
Nessa identidade prisional são lançados os dados de informação pessoal,
escolaridade, cor da pele, idade, nome da mãe, religião, endereço, são identificadas as
tatuagens, cicatrizes, deformidades, deficiência. Todo o histórico prisional, transferências,
saídas para atendimento externo, dados das visitas recebidas, saídas temporárias, indultos,
ocorrências carcerárias, pois é automática a certidão carcerária através do sistema, ou seja,
sabemos se há registro de faltas disciplinares e dos graus dessas faltas. Há também dados
processuais, situação jurídica, outras identificações de nomes falsos utilizados
anteriormente.
Dentro do SIP, sistema onde se permite a visualização de todo o histórico criminal:
mandados de prisão, registros de prisão, registro de entradas em delegacias de polícia,
alvarás de soltura, saídas temporárias, indultos, liberdade condicional, cumprimento da
pena, regime da pena, datas, através de um determinado comando consegue-se imprimir o
relatório da vida pregressa dentro do âmbito policial e judicial quando vinculado ao
inquérito policial.

4.3 A população objeto da pesquisa

A população objeto desta investigação é formada por todos os presos condenados
que saíram da prisão no ano de 2008, em todo o estado de Minas Gerais. Importante
ressaltar que não se incluem neste estudo os presos oriundos da liberdade provisória e os
presos de prisão preventiva. O conjunto total da população para o ano de 2008 foi de 2116,
divididos em dois grupos, seguidos dos motivos da liberação por alvarás de soltura:
Amostra: presos que saíram por alvará de soltura por livramento condicional ou
liberdade condicional (1983 casos) e presos que cumpriram toda a pena imposta
pela sentença judicial na sua condenação (133 casos).

Para a pesquisa, utilizou-se uma amostragem mista dos presos que saíram de alvará
de soltura por cumprimento total da pena e presos em virtude de livramento condicional,
amostragem de 800 presos.
Considerando o universo de 2.116 presos libertos por livramento condicional e
términode pena no ano de 2008 em Minas Gerais, procedeu-se ao cálculo de uma amostra
aleatória simples de 800 presos, com erro amostral de 5%.
O cálculo da amostra foi baseado em Barbetta (1994):
N=

N*n

0
_________________

N + n0

Onde: n = Tamanho da amostra; N = Tamanho da população; e n0 = Primeira aproximação
do tamanho da amostra.
Sendo a primeira aproximação do tamanho da amostra,
Onde: E0 = Erro amostral.
4.4 Taxa de reincidência criminal
O objetivo da pesquisa é calcular a taxa de reincidência criminal na dimensão
policial. Essa taxa de reincidência foi calculada pelo quociente entre o número de
reincidentes e a população de egressos liberados por término de pena e livramento
condicional em 2008. Reincidentes são os egressos que após a soltura em 2008, voltaram
a ter registro policial entre o intervalo de acompanhamento desta pesquisa até o ano de
2013.

4.4.1 Variáveis

Um dos objetivos traçados nesse estudo é analisar o impacto de algumas variáreis
sobre a taxa de reincidência criminal na dimensão policial. Isso se dá, pelo fato de existirem
alguns fatores que impactam diretamente na taxa de reincidência. As variáveis escolhidas
nesse estudo têm relação com o perfil dos egressos do sistema carcerário brasileiro. É
preciso verificar quais são as variáveis que impactam na taxa de reincidência, e fazer um
estudo das variáveis relacionadas estatisticamente com taxa de reincidência. Para tanto, a
pesquisa utiliza os grupos de variáveis independentes apresentados no Quadro.

4.4.2 Taxa da reincidência criminal

O objetivo da pesquisa é calcular a taxa de reincidência criminal na dimensão
policial. Essa taxa de reincidência foi calculada pelo quociente entre o número de
reincidentes e a população de egressos liberados por término de pena e livramento
condicional em 2008. Reincidentes são os egressos que após a soltura em 2008, voltaram
a ter registro policial entre o intervalo de acompanhamento desta pesquisa até o ano de
2013.
Um dos objetivos traçados nesse estudo é analisar o impacto de algumas variáreis
sobre a taxa de reincidência criminal na dimensão policial. Isso se dá, pelo fato de existirem
alguns fatores que impactam diretamente na taxa de reincidência. As variáveis escolhidas

nesse estudo têm relação com o perfil dos egressos do sistema carcerário brasileiro. É
preciso verificar quais são as variáveis que impactam na taxa de reincidência, e fazer um
estudo das variáveis relacionadas estatisticamente com taxa de reincidência.
Os dados coletados através da pesquisa foram sistematizados em um banco de
dados SPSS, e a partir dessa sistematização, realizou-se os devidos testes e regressões
estatísticas de cruzamento de variáveis. Análise de estatísticas descritivas e inferenciais.
Sendo que na análise inferencial foram realizados teste Qui-quadrados para variáveis
qualitativas e analise de variância (ANOVA) para variáveis quantitativas.
O acesso ao Banco de Dados, ocorreu da seguinte maneira, foi solicitado a
Subsecretaria de Administração Prisional do Estado de Minas Gerais uma tabela dos presos
que saíram de alvará de soltura no ano de 2008 em todo estado, com as variáveis: idade,
cor da pele, escolaridade, estado civil, enquadramento criminal e sexo. A segunda parte foi
realizada por meio do banco de dados da Polícia Civil. Para isso utilizou-se o
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para consultar e imprimir
individualmente cada Certidão de Antecedente Criminal de cada egresso para realizar o
devido acompanhamento do estudo. Foi necessário utilizar a FAC para obter todas as
informações do histórico ao longo dos registros policiais e prisionais de cada egresso
estudado. O banco de dados SIP reúne todas as informações de registros polícia como:
registros de crimes, motivos dos crimes cometidos, artigos praticados, datas e localidade
dos fatos, vítimas, registros de prisão, transferências de estabelecimentos prisionais,
progressão de regime, cumprimentos dos mandados de prisão e alvará de soltura. Com
todas essas informações impressas, foi possível acompanhar e analisar mediante as
variáveis acima, e estabelecer uma regressão estatística. Uma das hipóteses a serem
analisadas é saber em que medida aquele individuo egresso do sistema prisional
caracteriza-se com um criminoso de carreira, mediante consideração do histórico criminal,
bem como, das regressões estatísticas. Para confirmação e eficiência do banco de dados do
Estado de Minas Gerais, foram realizadas entrevistas técnicas, tanto com a Instituição da
Polícia Civil, Sistema Prisional e Juiz da Vara de Execuções de Belo Horizonte (capital).
Para melhor esclarecimento é importante ressaltar que a Polícia Civil através do
SIP e o Sistema Prisional através do Infopen, alimentam as informações dos indivíduos
através do prontuário ou do número do Infopen. Quando ocorre algum erro, como por

exemplo nome falso e sendo identificado essa irregularidade, obviamente temos para um
mesmo indivíduo dois prontuários e dois números de Infopen, mas ao detectar essa
informação é feita a unificação dos prontuários, ou seja, eliminando o erro, mas agregando
as informações criminais praticadas num só prontuário. O que ocorre no sistema do
judiciário é que a alimentação do banco de dados é feita por todos os funcionários que
trabalham num procedimento processual, agregando as informações ao nome daquele réu,
ou seja, os números de erros são grandes, as informações não são unificadas como nos
sistemas policiais e prisionais, ao contrário disso, são informações avulsas e desconexas
do ponto de vista da sistematização dos dados processuais1.
Além disso, no âmbito do Poder Judiciário, não foi possível diagnosticar todas as
notas canceladas. O termo Notas Canceladas, dá-se quando a possibilidade da ocultação e
não da exclusão, na folha de antecedentes de qualquer ação criminal, desde que o inquérito
tenha sido arquivado, a processos em que tenha ocorrido a reabilitação do condenado, a
absolvição do acusado por sentença penal transitada em julgado, ou tenha sido reconhecida
a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Quando isso ocorre o indivíduo dirige-se a vara judicial onde correu o processo para
orientações e formalização desse procedimento. Do universo dos 800 egressos, 68 deles
não reincidentes estão com notas canceladas, o que impossibilitou de saber a vida pregressa
desse individuo, bem como seus enquadramentos. Uma vez que cada comarca retém as
informações dos seus processos e não são compartilhadas no banco de dados do TJMG, ou
seja, caso queira saber todos os processos criminais de um indivíduo do estado, é
necessário verificar comarca por comarca para ter as informações dos dados. A presente
pesquisa ficará com a proposta de encontrar a magnitude da reincidência criminal no
âmbito policial, quando o indivíduo após cumprir pena obtém após a saída da prisão um
novo registro de inquérito policial, seja por flagrante delito ou por portaria.
4.4.3 A reincidência criminal no Estado de Minas Gerais

O Tribunal Justiça rompeu com a PRODEMGE e começou a desenvolver o sistema deles por conta própria
(SISCOM), que ficou descentralizado. Estão desenvolvendo seu próprio sistema de banco de dados o PJE
(Prontuário Jurídico Eletrônico), os processos serão inseridos a partir do momento em que o sistema estiver
pronto e testado para operar, somente a partir desse momento é que se poderá começar um diálogo com
judiciário para então trabalhar com um banco de dados interligado ao banco de dados tanto do sistema
prisional quanto o sistema da Polícia Civil.
1

A população de egresso objeto desta pesquisa, era parte da massa carcerária do
Estado de Minas Gerais, que no ano de 2008 era estimada em 30 mil pessoas. Hoje, no ano
de 2015, temos a estimativa de 66 mil presos no Estado de Minas Gerais, incluindo todas
as modalidades de aprisionamento, como Apacs, Penitenciária Público Privada e
monitoramento eletrônico.
Uma das evidências deste estudo é que a prisão, ainda que com críticas diversas,
em alguma medida funciona. É evidente que não funciona atendendo todas as demandas
necessárias e propostas para o cumprimento da pena do detento. Observou-se que a
formação do indivíduo, a escolaridade, é um ponto que merece investimento, não somente
dentro da prisão, mas principalmente o acompanhamento desse egresso e das condições de
vida, de formação que o estado o proporcionará.
Referente ao perfil dos indivíduos acompanhados, compreendeu o levantamento
das variáveis biográficas, policiais e jurídicas observando se sua trajetória configura uma
carreira criminal. O perfil dos reincidentes e não reincidentes será apresentado e analisado
a partir das variáveis do estudo.
A magnitude da reincidência criminal ou a taxa de reincidência encontrada nesta
pesquisa revelou-se no percentual de (51,4%), como demonstra a Tabela abaixo,
surpreendentemente inferior em relação à perspectiva nacional do dito populismo penal de
até (85%) divulgado pela mídia. Sobretudo é importante frisar que no âmbito nacional a
primeira pesquisa empírica é do Ipea (2014), citado nesta pesquisa com a taxa de
reincidência de (24,4%). Observando que foram utilizados conceitos diferentes para
aferição dos estudos, no entanto, as distâncias dos percentuais se justificam na medida em
que entendemos que a reincidência policial sempre será a taxa mais elevada, a reincidência
judicial mais baixa em relação à primeira, e, por fim, a reincidência penitenciária
apresentará a taxa mais reduzida.
Presos liberados por término de pena e livramento condicional no ano de 2008 segundo reincidência*
- Minas Gerais, 2014
N

%

Não reincidente

389

48,6

Reincidente

411

51,4

Total

800

100,0

Fonte: Elaborada pela autora, a partir dos dados do INFOPEN/SIP.
*Novo registro policial entre 2008 e 2013.

Quanto ao sexo existe diferença quando se compara não reincidentes com
reincidentes. Na medida em que a proporção de homens é maior no segundo grupo,
observando na tabela abaixo. Referente à idade dos indivíduos observa-se que quanto mais
jovem a experiência criminal, maior a proporção de reincidência.

Com relação às faixas etárias de 19 a 24 anos e 25 a 29 anos, observa-se que há
significância estatística para maiores proporções à reincidência (1,9% e 28,2%),
comparativamente a não reincidência (0,0% e 18,5%). Por outro lado, nas duas últimas, ou
seja, de 40 a 49 anos e 50 anos e mais, a proporção de não reincidência é maior, conforme
tabela acima. Importante ressaltar que a idade utilizada na variável foi a idade com que o
indivíduo entrou na prisão no cumprimento da sua pena.

Em pesquisa no SISOB (sistema informatizado de controle de óbitos) e REDS
(registro de evento de defesa social) foram constatados 25 óbitos dos egressos não
reincidentes2.
Quanto às outras variáveis: cor da pele, escolaridade e estado civil não tiveram
significância estatisticamente falando. Na Tabela abaixo, os crimes de roubo, furto e
tentativa de furto, tentativa de roubo e arma de fogo tem maior proporção para aqueles
indivíduos com dois ou mais enquadramentos. Já para o tráfico de drogas, maior proporção
para aqueles indivíduos com um enquadramento. Esclarecendo que o número de
indivíduos com dois ou mais enquadramentos corresponde ao número de 512 indivíduos,
sendo que o número com indivíduos de um enquadramento é 141 indivíduos.

Para a grande parte da amostra liberada em 2008, a liberação ocorreu por
livramento condicional (94,9%) ou 759 indivíduos, os demais (5,1%) ou 41 indivíduos por
término de pena. Entre os nãos reincidentes a distribuição ficou 96,1% e 3,9% e entre os
reincidentes 93,7% ou 385 indivíduos e 6,3% ou 26 indivíduos. Nesse sentido entre os
reincidentes a proporção por término do cumprimento da pena é maior, ainda que essa
diferença estatisticamente não seja significante, desse modo, parece não haver diferença
entre a ocorrência da soltura quando se compara não reincidentes e reincidentes, conforme
abaixo:

Dentre os não reincidentes 25 óbitos constatados através do banco de dados que é alimentado pelos cartórios
quando confeccionam a certidão de óbito. Do ponto de vista estatístico não houve siginificância, ou seja, não
alterou a magnitudade da reincidência criminal.
2

Para a totalidade da amostra, 17,6% ou 141 indivíduos, possuem um
enquadramento criminal e 64% ou 512 indivíduos possuem dois ou mais enquadramentos.
Entre os não reincidentes a proporção de dois ou mais é de 59,1% ou 230 indivíduos,
enquanto os reincidentes 68,6% ou 282 indivíduos. Nesse sentido parece haver uma relação
entre reincidência e o número de enquadramento criminal. Enquadramento criminal no
relatório do Infopen diz respeito ao crime ou crimes pelos quais o detento cumpriu sua
pena. Supõe-se que o individuo que possui um só enquadramento criminal elege apenas
uma modalidade criminal para praticar, enquanto aqueles que possuem dois ou mais
enquadramento tem mais versatilidade para o crime.
Sobre a idade média do primeiro registro policial, observa-se que entre os
indivíduos não reincidentes (25,71) é maior que entre os reincidentes (22,85). Os registros
anteriores entre os não reincidentes (1,36) é menor em relação àqueles indivíduos
reincidentes (2,40).
Com relação às notas canceladas, referem-se aqueles indivíduos não reincidentes
que tiveram a preocupação em formalizar a baixa dos seus antecedentes criminais, ou seja,
entende-se que o indivíduo deseja que sejam ocultos da sua FAC os registros dos crimes
cometidos e que já cumpriu a dívida judicial de pagar pela pena que lhe foi imposta. Essa
variável no que diz respeito às FAC é importante porque esses mesmos indivíduos, já que
possuem as notas cancelas, significa que os registros não estão mais visíveis nos bancos
de dados policiais e ou prisionais, sendo necessário para acesso a esses dados recorrer a
cada comarca da execução criminal do Estado com autorização prévia do juiz, o que seria
impossível realizar. Assim as próximas duas variáveis idade média ao primeiro registro e
número de registros anteriores a 2008, podem estar sobre ou sub- representadas no que diz

respeito aos não reincidentes. Apesar disso essa diferença se observaria ainda que com as
informações das FACs desses 68 indivíduos, devido as análises das tabelas anteriores
sobretudo referentes a idade e enquadramentos. Isto é parece haver uma relação entre
reincidência entre os mais jovens e com maiores números de enquadramentos.
Com relação às Tabelas 7 e 9, é necessário que não foi utilizada a amostra total do
estudo e sim os 653 casos que possuem enquadramento criminal na listagem do Infopen.
Isso acontece porque nem sempre a base de dados é alimentada por falha humana.
Observando a abaixo, os três crimes que mostraram diferença estatisticamente
significante entre não reincidentes e reincidentes foram: furto, tentativa de furto e
homicídio. No caso dos dois primeiros com maior proporção entre os reincidentes e os
últimos entre os não reincidentes.

4.5 Resultado da análise de regressão
A aplicação da regressão logística binomial foi realizada em quatro modelos, sendo
que cada um apresenta o incremento de novas variáveis em relação ao modelo anterior. O
primeiro deles representa o mais simples, no qual se buscou explicar a reincidência a partir
das variáveis de tipo de liberação e sexo. O segundo modelo acrescenta a variável de idade.
Nos dois casos foi considerada a totalidade da amostra de 800 presos, tendo em vista a
disponibilidade das variáveis em questão. O terceiro modelo inclui as variáveis dummies
referentes às categorias de escolaridade, estado civil e cútis. Em função da falta de
informação para alguns presos, sobretudo na variável cútis, foram desconsiderados 43
casos, perfazendo um total de 757 indivíduos. O quarto modelo, além das características
sociodemográficas acima, dispõe sobre o perfil criminal dos presos, descrito pelo número

de registros na Polícia Civil anteriores a liberação, pela idade ao primeiro registro e pelas
dummies de existência de enquadramento nos crimes mais frequentes na amostra (roubo,
tráfico, furto, tentativa de furto, homicídio, arma de fogo e tentativa de roubo). Tal modelo
possui o menor número de casos, 580, o que, por um lado, se deveu à ausência de registros
de enquadramentos no Infopen e, por outro, por desconsiderar os indivíduos com FACs
canceladas. O modelo que melhor explica a reincidência é o último (com R2 maior, de
0,219), isto é, aquele que considera em conjunto o perfil sociodemográfico e criminal dos
presos, porém, o mesmo deve ser visto com cautela, especialmente porque os casos de
FACs canceladas, que não foram incluídos, correspondem a indivíduos não reincidentes.
Ressalta-se ainda que a maioria dos casos de presos liberados por término de pena também
não foram aí incluídos por não possuírem registro de enquadramentos.
Sinteticamente, as regressões em questão descrevem a probabilidade/chance de um
preso liberado em 2008, selecionado aleatoriamente, ter reincidido até o ano de 2013, em
função do seu perfil sociodemográfico e criminal. A Tabela 10 apresenta os resultados das
regressões de cada modelo, sendo que os coeficientes β expressam a variação no logito da
variável dependente (0 = Não reincidente; 1 = Reincidente), associada à variação de cada
uma das variáveis explicativas, que seguem controladas pelas demais. A Razão de Chance
– RC (odds ratio) indica o coeficiente exponenciado e pode ser lido em termos de
percentual de chance. A significância estatística está indicada por meio de asteriscos, sendo
um asterisco para significância a 5% e dois asteriscos para significância a 1%. As dummies
de escolaridade de nível superior, estado civil divorciado/a, separado/a e viúvo/a e cútis
amarela foram omitidas da análise para que se evitasse colinearidade perfeita.
O resultado do primeiro modelo sugere que presos liberados por término de pena,
comparativamente aos liberados por livramento condicional, têm 97,5% a mais de chance
de reincidência e que os homens têm 314,9% a mais de chance de reincidir do que as
mulheres. O resultado do segundo modelo, no qual se incluiu a variável idade, mostra que
o tipo de liberação perde poder de explicação e deixa de ser estatisticamente significante.
Os homens permanecem com maior probabilidade do que as mulheres, no caso, 243,3%.
O resultado para a idade é o de que cada ano a mais de idade diminui em 5,1% a chance
de reincidência, controlando-se pelas demais variáveis. Já o terceiro modelo mostrou que
a escolaridade, o estado civil e a cútis não mostraram efeitos significantes para explicar a
reincidência, o que também foi apontado pelos testes Qui-quadrado. Em suma, no que se

refere aos atributos sociodemográficos dos presos liberados em 2008 em Minas Gerais, os
resultados para a amostra selecionada apontam que a probabilidade de reincidência é maior
para homens e quanto menor é a idade do indivíduo. Em alguma medida, a chance também
é aumentada entre os que foram liberados por término de pena, ainda que esse efeito perca
significância quando se considera a idade e um conjunto maior de atributos individuais.
De fato, a proporção de reincidência entre os presos liberados por término de pena é maior
do que entre os liberados por livramento condicional, 63,4% contra 50,7%, porém o
número de casos que representam aqueles é pequeno, 41 indivíduos, ou 5,1% da amostra.
Supõe-se que o número de casos pode ter afetado o efeito explicativo dessa variável na
medida em que a inclusão de novas variáveis trouxe maior variabilidade entre os
indivíduos.

O quarto modelo agrega o perfil criminal dos presos à análise. Aqui o sexo perde
significância estatística, o que também pode ser explicado pelo número de mulheres na
amostra, que é de 44 (5,5% do total). Já a idade permanece estatisticamente significante e
com o mesmo efeito negativo. A chance aumentou um pouco em relação aos demais
modelos, mas ainda é pequena, de 12%. No que se refere aos registros na Polícia Civil, o
modelo apontou que quanto maior é o número de registros anteriores a 2008, maior é a
chance de reincidência, mais especificamente de 41,6% a cada novo registro.
A idade ao primeiro registro na Polícia Civil também se mostrou estatisticamente
significante, mas merece um destaque. Segundo o modelo aplicado, a cada ano a mais de
idade correspondente ao início da carreira criminal, a chance de reincidir aumenta em 8%.

Ressalta-se, no entanto, que como mostrado na tabela, a idade média ao primeiro registro
entre reincidentes é menor do que entre não reincidentes, 22,8 contra 25,7 anos.
Considerada isoladamente em uma regressão realizada à parte, a variável apresentou um
coeficiente negativo para chance de reincidir, ou seja, quanto menor a idade ao primeiro
registro, maior a chance de reincidir. Nesse sentido, o efeito positivo verificado no modelo
4 foi afetado pelas demais variáveis incluídas, sobretudo a idade do indivíduo em 2014 e
o número de registros anteriores a 2008. Isso significa que a reincidência é um fenômeno
com maior chance de ocorrer entre indivíduos que iniciaram sua carreira mais cedo, mas o
modelo em questão explica melhor o caso dos presos mais velhos, em relação à idade
inicial de 18 anos, e com maior número de registros – este último indicativo de um maior
tempo de carreira criminal. Provavelmente explica melhor o padrão daqueles presos que
são mais frequentes na amostra, os entre 30 e 39 anos. Se analisada a média de idade ao
primeiro registro por faixa etária, essa hipótese é corroborada, na medida em que se
observa que o tempo médio de início da carreira tende a aumentar da menor para a maior
faixa etária.
As variáveis com maior efeito na reincidência, ainda segundo o último modelo,
são os tipos de crime de furto e tentativa de furto, os quais representam um aumento de
150% e 115%, respectivamente, na chance de reincidir. Tal resultado se alinha com a
literatura que associa reincidência com crimes contra o patrimônio, mas é necessário
ressaltar que para esta amostra não se identificou associação com roubo, apenas com furto.
Entretanto, como citado acima, é preciso analisar com cautela o resultado do modelo, já
que ele pode estar enviesado em função da omissão dos casos de FACs canceladas e dos
presos sem registro de enquadramento no Infopen. Apesar disso, de maneira geral, parece
haver consistência nos resultados apresentados, mas deve-se considerá-los insuficientes
para testar algumas hipóteses, especialmente no que se refere à associação entre o crime
de roubo e a liberação por término de pena com a probabilidade de reincidência.
5. Considerações finais
A prisão historicamente tem a sua função principal como uma instituição punitiva,
ao longo da história adquiriu uma nuance ressocializadora. A partir dessa nova função da
prisão segundo a ciência jurídica que lhe impõe através da Lei de Execuções Penais, onde
esta instituição também seja reparadora e eficaz, o discurso penal ludibria a sociedade

atenuando, assim, intrinsecamente a ressocialização numa matriz por natureza punitiva e
oportunamente socializadora.
Deixemos de lado o discurso de que a prisão é um ambiente educador, haja vista
todas as tabelas de atividades educacionais e laborativas das prisões apresentadas no
capítulo sobre o sistema prisional brasileiro.
É necessário separar e distinguir os objetivos da prisão enquanto instituição de
controle social e os mecanismos que se utiliza para alcançar esses objetivos. Nessa
perspectiva, entendemos que a prisão no intuito de se tornar um aparelho de correção, ou
seja, o indivíduo internado absorver o que ali se oferece como algo benéfico e reparador
não funcionou. Ao contrário ela conseguiu exercer um efeito inverso, na medida em que
ela os conduz ao comportamento delinquente.
Assim a prisão foi se tornando ao longo do tempo a forma mais privilegiada de
punir, mesmo com tantos inconiventes, deficiências, críticas e sobretudo a repetição de
erros sucessivos, ainda permanecemos com essa preferência em punir.
De alguma maneira é como se insistíssemos em repetir os erros, sem tentar corrigir,
sem tentar melhorar a entrega do produto final, ou seja, o indivíduo encarcerado nessa ótica
é um produto sem valor socialmente falando, tendo em vista que essa fábrica que é a prisão,
não oferece um serviço de qualidade em relação ao público (sociedade) que vai conviver
com o indivíduo novamente. A mercê da falência dessa instituição de controle social a
sociedade se mantém crítica e descrente nas políticas estatais em relação crime.
A prisão consegue coibir com sua função punitiva a prática delituosa? Do ponto de
vista punitivo, a prisão demonstra em alguma medida seu funcionamento, na medida em
que o indivíduo não permaneça em excesso, conforme identificamos que os presos
liberados por término de cumprimento da pena têm maior probabilidade em reincidir.
Quanto ao fenômeno da reincidência, mesmo considerando todas as questões
colocadas por Foucault em relação à prisão, em relação às estratégias do estado em usar o
poder para manipular esses indivíduos presos, de acordo com o estudo, percebemos que a
prisão consegue em alguma medida funcionar.

A magnitude de reincidência criminal em Minas Gerais foi de 51,4%, ou seja,
pouco mais da metade dos egressos estudados voltaram a cometer crimes. Não
consideramos uma taxa baixa e satisfatória, mas em ralação a especulação midiática, do
senso comum e da militância do abolicionismo penal que se estima de 75% a 85%, a prisão
não demonstra um indicador tão ruim, ao contrário ela tem efeito positivo em quase metade
dos indivíduos estudados.
Sobre os não reincidentes é importante dizer, mesmo que pareça redundância, que
eles representam 48,6% da população estudada. O que quer dizer que a prisão conseguiu
ter um efeito positivo em quase metade da população estudada. Então podemos afirmar
que a prisão funcionou enquanto instituição de controle social, enquanto uma instituição
punitiva.
O estudo desmistificou a ideia e a suposição da falência total da prisão. O que se
deve observar e analisar são os efeitos da prisão em cada indivíduo e em que medida o
tempo de encarceramento influi na reincidência criminal. Pois de acordo com os dados
encontrados percebemos que há uma probabilidade de reincidência daqueles indivíduos
que cumpriram a pena na sua totalidade da sentença imposta.
Considerando os testes do Qui quadrado e as regressões, percebemos que o perfil
tendencioso do reincidente é do indivíduo do sexo masculino, quanto mais jovem mais
probabilidade a reincidência, os crimes contra o patrimônio no que se refere a prática
criminosa é a maior probabilidade, a carreira criminal interfere diretamente na
probabilidade da reincidência. Aqui consideramos carreira criminal os registros anteriores
ao ano de corte, ou seja, anteriores ao ano de 2008. E o mais interessante ao acompanhar
a FAC desses indivíduos foi constatar que alguns anos que ficaram sem cometer crimes,
sem ter registros na FAC, foram coincidentemente os anos em que estavam encarcerados.
Importante ressaltar que parte desse grupo reincidente já se encontra preso novamente.
Quanto ao tráfico de drogas, podemos destacar dois pontos: o traficante de carreira
e o traficante eventual. Sobre o primeiro entendemos que esse, não é tão versátil nas
modalidades dos crimes, elegendo o tráfico como sua atividade principal. O segundo diz
respeito a aquele traficante que se adere a novas práticas delituosas para “levantar um
dinheiro”, “fortalecer o negócio”, praticando crimes contra o patrimônio eventualmente
para obter esse acesso rápido ao capital, para compras de armamento, etc. Dessa maneira

podemos perceber que o indivíduo que pratica o tráfico de drogas está ligado em alguma
medida com os crimes contra o patrimônio e o inverso também se pode aplicar. Ou seja,
em alguma medida, crimes contra o patrimônio podem estar relacionados com o tráfico de
drogas quando consideramos o indivíduo dependente químico que realiza pequenos furtos
e roubos para manter seu vício.
A prisão consegue ressocializar seus encarcerados de acordo com LEP? Sabemos
que a prisão é instituição mais distante da ressocialização de qualquer ser humano. Porém
essa função que lhe fora atribuída ao longo dos anos, não passa de uma utopia que a ciência
jurídica tenta incorporar ao discurso punitivo para torná-lo mais suave e aceitável aos olhos
da sociedade. Os efeitos sociais contrários a ressocialização podem ser medidos através de
alguns indicadores, sobretudo a partir da reincidência que é o indicador dessa tentativa
fracassada de ressocializar.
A reincidência é um fenômeno complexo causado por diversos fatores, há uma
grande necessidade de usar a cautela para atribuirmos o aumento da reincidência levando
em consideração somente as variáveis estudadas. De maneira geral a vigilância em relação
a reincidência criminal permeia entre as políticas de segurança pública, o que priorizamos
sobre essas políticas, a aplicação da legislação penal e celeridade da justiça criminal, as
variáveis estudadas (idade, sexo, raça, escolaridade, antecedentes criminais) tudo isso pode
interromper ou potencializar a carreira criminal.
É necessário elaboração de políticas penitenciárias, sobretudo no que se refere à
politicas de controle, políticas que acompanhem o egresso no cumprimento do livramento
condicional. Há de se priorizar, quando assim a legislação permitir, o livramento
condicional, para que o indivíduo não cumpra toda sua pena na prisão, uma vez que o
estudo demonstrou através da regressão a probabilidade de reincidência de um em relação
ao outro tipo de liberação.
Observando outros fatores é preciso entender a contribuição das políticas sociais e
das políticas de reintegração social sobre a reincidência criminal. Pois a reabilitação social
é um processo difícil e moroso quando consideramos o público egresso do sistema
prisional.
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