
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título da apresentação: Projeto Educando para Recuperar. 

      Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Promotoria de 

Justiça Criminal de Alto Araguaia. 
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5º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público – Gestão por Resultados 

        6º 



 

Local de Execução do Projeto: 

 Cadeia Pública de Alto Araguaia. 
 

 

 Público-alvo:  

 I) Presos provisórios e recuperandos da Cadeia 

Pública de Alto Araguaia (atualmente 26 

custodiados provisórios e 17 presos que 

possuem condenação transitada em julgado – 

recuperandos);  

 II) sociedade araguaiense. 

 



Motivação do projeto:  
 
•   Inexistência na Cadeia Pública 

de Alto Araguaia de atividades 

laborativas e educativas, devido à 

falta de investimentos por parte do 

Estado, inviabilizando a aplicação 

da remição da pena, prejudicando a 

ressocialização dos custodiados. 



Órgãos responsáveis pela 

elaboração/execução do projeto: 

 

•Ministério Público 

•Poder Judiciário 

•Conselho da Comunidade 

•Direção da Cadeia Pública 

•Secretaria Estadual de Justiça e    

Direitos Humanos. 

 



 
Parceiros do projeto: 
 
• Município de Alto Araguaia 
• Secretaria Municipal de 
Educação 
•CRAS 
•Igrejas 
•Rotary Club 
•Pronatec e SENAI. 
 



Objetivos do Projeto 

 1) viabilizar a realização de atividades laborativas e de 

ensino aos presos provisórios e recuperandos,  

possibilitando a correta aplicação do direito à remição 

da pena (art. 126 da Lei nº 7.210/84) e a 

ressocialização (recuperação) dos custodiados na 

unidade; 

 2) diminuir os índices de reincidência; 

 3) evitar o surgimento de danos ao patrimônio público; 



 4) preservar a disciplina e o bom comportamento na 

unidade prisional; 

 5) erradicar as rebeliões/motins da Cadeia Pública; 

 6) Sensibilizar a população a respeito da necessidade 

de oferecer oportunidades de trabalho aos egressos 

do sistema prisional. 

Objetivos do Projeto 



Etapas do Projeto 

 1) elaboração do projeto de construção de duas salas de aula 

na Cadeia Pública; 

 2) criação do Conselho da Comunidade (nova redação do 

artigo 80 da Lei nº 7.210/84); 

 3) direcionamento de transações penais para a conta do 

Conselho da Comunidade; 

 4) doação de madeiras apreendidas ao Conselho da 

Comunidade, com fundamento no art. 25, § 2º, da Lei nº 

9.605/98; 

 



Etapas do projeto 

 5) construção das salas de aula, com a utilização da mão 

de obra dos presos provisórios e recuperandos; 

 6) aquisição de computadores e de instrumentos musicais; 

 7) contratação de professores de música e de informática 

pelo Conselho da Comunidade;  

 8) concretização de parceria com a Fundação Nova 

Chance e com a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos 

Humanos para que fossem ministradas aulas de 

alfabetização e do ensino fundamental; 



 9) aquisição de máquinas de costura industrial; 

 10) concretização de parceria com o Pronatec para a 

realização do curso de costura industrial para 15 presos 

provisórios e recuperandos; 

 11) aprovação de lei municipal que prevê o pagamento 

de remuneração para o trabalho dos presos provisórios 

e recuperandos; 

 12) início da produção de uniformes escolares para os 

alunos da rede municipal de ensino; 

 



 13) aquisição de máquina de produção de tijolos 

ecológicos, bloquetes e pisos (com a finalidade de 

minimizar o déficit habitacional do Município e para 

viabilizar a construção de calçadas em várias regiões do 

Município, utilizando a mão de obra dos presos 

provisórios e recuperandos); 

 14) criação do Programa de acompanhamento 

multidisciplinar do recuperando (em elaboração). 

 



As principais inovações do projeto: 

 a) as aulas de música, de alfabetização, de informática e 

do ensino fundamental são ofertadas também para presos 

provisórios (e não apenas em favor dos recuperandos); 

 b) no setor de produção têxtil são confeccionados todos 

os uniformes das escolas municipais e lençóis para o 

Hospital Municipal. Portanto, na definição de quais linhas 

de produção seriam instaladas foram priorizadas 

modalidades de trabalho que resultam em benefícios 

diretos para a comunidade; 

 



 c) os tijolos ecológicos e bloquetes produzidos na 

máquina adquirida pelo Conselho da Comunidade serão 

utilizados para duas finalidades: a) diminuir o déficit 

habitacional do Município, mediante a doação dos tijolos 

em favor de famílias que pretendam construir a casa 

própria, previamente cadastradas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social; b) construção de calçadas 

nas regiões mais carentes do Município, mediante a 

utilização de mão de obra dos presos provisórios e 

recuperandos. 



 

Bens e equipamentos  adquiridos para 

viabilizar as atividades do projeto: 

 
 1) 6 computadores; 

 2) 2 baterias, 1 guitarra, 1 contrabaixo, 2 violas, 10 flautas; 2 

cavaquinhos, 4 violões e 1 teclado; 

 3) 2 máquinas de corte, 2 máquinas de costura “galoneira”, 2 

máquinas de costura industriais e duas máquinas de “costura-

reta”; 

 4) 30 apostilas de informática; 

 5) dois aparelhos de ar condicionado; 

 6) máquina de produção de tijolos ecológicos e bloquetes  

( Ecopremium 2600 CH-MA); 



 7) 1 datashow; 

 8) 16 câmeras de monitoramento; 

 9) 1 betoneira; 

 10) 2 compressores de ar. 

 

 Total de recursos investidos nos equipamentos 

acima listados: R$ 110 mil reais. 

 



Dificuldades encontradas: 

 1) resistência do Poder Público e da sociedade 

em alocar recursos para investir em unidades 

do sistema prisional; 

 

 2) tempo necessário à obtenção dos recursos 

financeiros para concretizar o programa. 

 



Resultados obtidos com o projeto: 

 1) 8.300 uniformes produzidos; 

 2) 160 lençóis doados ao hospital municipal; 

 3) 60 capas de edredom entregues para a Secretaria Municipal de Assistência 

Social; 

 4) 40 presos provisórios/recuperandos frequentaram aulas de alfabetização e do 

ensino fundamental; 

 5) 30 presos provisórios/recuperandos frequentaram aulas de música; 

 6) 2 recuperandos concluíram o ensino médio, os quais realizaram a prova Brasil; 

 7) 4 recuperandos/presos provisórios prestaram vestibular na UAB; 

 

 



 8) Foram construídas 2 salas de aulas climatizadas na Cadeia Pública; 

 9) Foram instalados dois setores de produção, um têxtil e outro de tijolos e 

bloquetes; 

 10) Foi criada uma horta na Cadeia Pública, a qual tem fornecido hortaliças 

e verduras para o Lar de Idosos e para o Lar de Menores de Alto Araguaia; 

 11) Foi instalado um sistema de monitoramento na Cadeia Pública; 

 12) Diminuição dos índices de reincidência; 

 13) 20 custodiados provisórios e recuperandos realizaram o curso de 

costura industrial ofertado pelo Pronatec; 

 14) Após o início do projeto, não houve nenhuma rebelião ou motim na 

cadeia pública. 



Contatos 

 Luiz Gustavo da Silva Machado: 66-9928-4306 

(e-mail cpaltoaraguaia@sejudh.mt.gov.br); 

 Márcio Florestan Berestinas: 66-9907-6172; 

 Carlos Augusto Ferrari 66-9991-3816; 

 Pedro Davi Benetti: 66-9931-1321. 

 

mailto:cpaltoaraguaia@sejudh.mt.gov.br


Próxima etapa: 

 Efetivar a criação do “PAME” (Programa de 

acompanhamento multidisciplinar do egresso). 

 



Fotos da Cadeia Pública no início da execução do 

projeto 

 



Fotos da construção do muro da Cadeia e 

instalação de concertinas 



Fotos da construção do setor de produção têxtil 



Fotos da Cadeia Publica no início da construção das 

salas de aula do projeto 



Fotos das salas de aula 



Fotos de alguns equipamentos 



Fotos de algumas atividades do projeto (aulas de música 

e curso de utilização da máquina de tijolos ecológicos) 

 



Fotos de algumas das atividades do projeto 



Fotos da Cadeia Pública durante o Projeto 




