Ministério Público do Estado de Rondônia
Centro de Apoio Operacional de Política Penitenciária
e Execução Penal/CAOP PPEP
Plano Geral de Atuação – PGA 2011/2012

CAOP PPEP

Projeto nº 001/CAOP PPEP/MPRO/2012

1. TÍTULO
Projeto “Ressocialização: uma proposta Pró-Ativa”
Plano Geral de Atuação - PGA
Perspectiva: 4 – Sociedade
Objetivo: 4.1.4 – Execução Penal
Iniciativa Estratégica: 4.1.4.1 – Promover o acesso à justiça, conscientizando os reeducandos e presos
provisórios acerca de seus direitos e deveres, contribuindo para o processo de ressocialização.
Iniciativa Estratégica: 4.1.4.6 – Estimular a utilização do trabalho de reeducandos nas obras e serviços
do poder público.
Iniciativa Estratégica: 4.1.4.9 – Fomentar políticas de ressocialização e incentivo à inserção do egresso
do sistema prisional no mercado de trabalho.
Objetivo Correlato: 4.1.7 – Educação
Iniciativa Estratégica: 4.1.7.7 – Promover ações extrajudiciais e judiciais para exigir a contínua
realização de campanhas de conscientização das famílias sobre o acompanhamento escolar, violência, indisciplina,
gestão educacional, dentre outros temas, visando precipuamente alertar adolescentes e o jovem já imputável sobre
as consequências da conduta criminosa.

2. GUARDIÃO
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE POLÍTICA PENITENCIÁRIA E EXECUÇÃO PENAL

3. PARCEIROS
Secretaria de Estado da Educação – Seduc
Secretaria Municipal de Educação – Semed
Secretaria de Justiça – Sejus
Conselho Anti-Drogas – Conen
Conselho Penitenciário - Copen

4. EQUIPE TÉCNICA
Promotor de Justiça Cláudio Wolff Harger – Diretor
do CAOP PPEP
Daniel Estenssoro Rossendy – Assessor Jurídico
do CAOP PPEP

FORMAÇÃO

FUNÇÃO NO PROJETO

Direito

Responsável

Direito

Gestor

5. OBJETIVOS
Conscientizar crianças e adolescentes acerca da criminalidade, suas consequências para a família e
para a educação.
Obter acesso ao ambiente escolar e outros que reúnam crianças e adolescentes para difundir
informação acerca dos temas criminalidade/drogas.
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Buscar engajamento do Estado e da Sociedade Civil Organizada na melhoria da execução penal,
especificamente, na qualidade do cumprimento de pena dos presos que estão nos regimes semiaberto, aberto,
medida de segurança, bem como ações que possibilitem ao egresso retorno ao convívio social e ao mercado de
trabalho.

6. PÚBLICO - ALVO
O Público – Alvo desse projeto são crianças e adolescentes das redes de ensino pública e privada e de
segmentos congêneres como abrigos e casas de internação, bem como presos dos regimes semiaberto e aberto,
egressos do sistema prisional e internos de medida de segurança.

7. JUSTIFICATIVA
Crianças e adolescentes são recrutados todos os anos para a criminalidade, para o tráfico de drogas e
até mesmo para o consumo de substâncias entorpecentes, começando pelo álcool e o cigarro. Destarte, os
primeiros problemas que ocorrem ao se aproximar o crime ou as drogas das crianças e adolescentes, são as
dificuldades no convívio familiar e a evasão escolar.
Desta forma, pela vulnerabilidade natural dessa faixa etária e, tendo em vista que a população
carcerária em sua maioria é jovem, requer-se do Poder Público o empreendimento de medidas efetivas de
prevenção, o que resultará na diminuição do número de crianças e adolescentes na criminalidade e no
tráfico/consumo de drogas e bebidas alcoólicas.
Por outro lado, a reincidência de pessoas que passaram pelo sistema prisional é alta, por diversas
razões, como a falta de emprego, a dificuldade de reinserção no convívio familiar e social e a confiabilidade por
parte da sociedade, o que contribui para a continuidade de práticas delitivas mesmo depois da reprimenda por
parte do Estado.
O universo escolar (crianças e adolescentes) é um dos ambientes a serem explorados com a difusão
do projeto, por reunir parte do público-alvo, daí o cuidado de constar o objetivo correlato do PGA 4.1.7.7, sem,
contudo, interferir na esfera de atuação do CAOP EDUC.
Assim sendo, buscar o engajamento da sociedade civil organizada, mediante parcerias sólidas, é
salutar no sentido de que, ainda no cumprimento da pena e da medida de segurança, seja concedido aos presos
dos regimes semiaberto e aberto oportunidades que contribuam para um egresso de qualidade, recuperação de
presos consumidores de drogas e envolvimento com a família e a sociedade, aproveitando-se do êxito de alguns
egressos para servir de modelo à sociedade de que a recuperação é possível.

8. METAS
Engajamento da sociedade civil organizada, do poder público e de membros com atuação na execução
penal e no combate às drogas no processo de conscientização de crianças e adolescentes e melhores condições
de cumprimento de pena dos presos, possibilitando um egresso com qualidade e efetivo, diminuindo a reincidência
e o retorno ao sistema prisional.
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9. MÉTODOS
Termo de ajustamento de conduta;
Recomendação;
Distribuição de material de divulgação;
Ofício;
Realização de reuniões;
Parceria com conselhos de drogas, execução penal e de educação;
Palestras nas escolas a serem proferidas pelo Diretor do CAOP PPEP, Promotores com atuação nas
áreas correlatas e ex-presidiários que tenham obtido êxito no processo de reinserção ao convívio social e ao
mercado de trabalho;
Firmação de convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, principalmente as de
recuperação, no sentido de viabilizar alternativas no cumprimento de pena de presos em regime semiaberto e
aberto;
Parcerias com instituições públicas e privadas visando o reingresso de ex-presidiários ao mercado de
trabalho.

10. CUSTOS
Diárias para reuniões no interior do Estado
01 Promotor de Justiça
08 (oito) diárias – R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais);
02 Servidores
08 (oito) diárias – R$ 3.402,72 (três mil quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos).
Total de Diárias – R$ 6.442,72 (seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).
Total de Custos: R$ 6.442,72 (seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).

11. PRAZO DE DURAÇÃO/CRONOGRAMA RESUMIDO DAS ATIVIDADES
1. APROVAÇÃO.................................................................................................01/03/2012.a 30/04/2012
2. ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO........................................01/04/2012 a 31/08/2012
3. PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 1..........................01/04/2012 a 31/08/2012
4.

CAOP

EDUC

APRESENTAR

CONTEÚDO

DA

PALESTRA

E

MATERIAL

A

SER

DIVULGADO...........................................................................................................................01/07/2012 a 30/09/2012
5.

REALIZAÇÃO

DE

PALESTRAS

PELO

CAOP

PPEP

E

PARCEIROS...........................................................................................................................01/09/2012 a 31/12/2012
1 A parceria com Entidades Públicas e Privadas se dará da seguinte forma:
O CAOP PPEP convidará, através de Ofícios, os representantes das entidades (Secretarias Estaduais, Municipais,
Conselhos, Associações, Fundações, entre outros) para, em conjunto, proferirem palestras, divulgando iniciativas e
distribuindo material informativo que estejam relacionados à temática abordada, sendo que, qualquer dessas Entidades, poderá
indicar pessoa egressa do sistema prisional para dar testemunho de sua experiência pessoal, com destaque para a
ressocialização, o que será devidamente analisado pelo Diretor do CAOP PPEP.
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12. SETORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO
ASCOM – Divulgação dos eventos (mídia em geral);
SEGRAF – elaboração de arte para o material de divulgação;
COPLAN – acompanhamento do projeto;
SG – autorização de deslocamento de servidores e concessão de diárias;

CLÁUDIO WOLFF HARGER
Diretor do CAOP PPEP
13. CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Ciente em _________/_________/__________

_____________________________________________
Corregedor (a) – Geral de Justiça (Carimbo)

14. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (DECISÃO):

______________________________________________
Procurador (a) - Geral de Justiça (Carimbo)
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