
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÇÃO NACIONAL MULTIPLICANDO A ESTRATÉGIA 

EM DEFESA DO SISTEMA PRISIONAL  

 

A Ação Nacional em Defesa do Sistema Prisional decorre dos objetivos traçados 

no planejamento estratégico do Ministério Público brasileiro para induzir e fomentar 

políticas e práticas que, concomitantemente, contribuam para a eficiência da execução 

penal, reforcem seu viés ressocializador e assegurem a dignidade da pessoa humana.   

Nesse sentido, o método de reeducação proposto pela Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APAC) está em consonância com a missão e a estratégia 

institucionais, eis que voltado à humanização do cumprimento das penas privativas 

de liberdade aliado à proteção da sociedade e ao socorro às vítimas.   

No entanto, é necessário que os membros do Ministério Público se aprofundem 

no conhecimento sobre tal metodologia, bem como construam, democraticamente, 

após analisadas experiências exitosas anteriores, um passo a passo exequível para sua 

implantação nas diversas regiões do país, observados os obstáculos ideológicos, 

humanos, estruturais e orçamentários e debatidas as hipóteses para superação desses 

entraves.   

A presente ação, desencadeada pela Comissão do Sistema Prisional, Controle 

Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, em parceria com a Comissão de 

Planejamento Estratégico, visa propiciar a integração das unidades e dos ramos, a 

disseminação das boas práticas e a concepção coletiva do resultado almejado. A 

iniciativa contou inclusive com vista a uma umidade de APAC implantada próxima à 

capital mineira, que sediou o evento. 

Além disso, ao final, foram juntados exemplos implantação de APAC (MP RO 

e TJ MG), que serviram de base para outras unidades interessadas em implantar a 

sistemática nas respectivas unidades  



Saiba mais em:
www.cnmp.mp.br
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10h45

12h

14h

15h30

18h

7 de dezembro de 2017

Apresentação da metodologia do projeto Ação Nacional Estruturan-
te: multiplicando a estratégia com o Assessor de Planejamento da 
Comissão de Planejamento Estratégico, Rogério Carneiro PaesRogério Carneiro Paes

Oficina de trabalho: o passo a passo para implementar uma APAC
Ana Lara Camargo de CastroAna Lara Camargo de Castro
Promotora de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
Vanessa Wendhausen CavallazziVanessa Wendhausen Cavallazzi
Promotora de Justiça do Estado de Santa Catarina

Intervalo para almoço

Oficina de trabalho (finalização): o passo a passo para 
implementar uma APAC
Ana Lara Camargo de CastroAna Lara Camargo de Castro
Promotora de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
Vanessa Wendhausen CavallazziVanessa Wendhausen Cavallazzi
Promotora de Justiça do Estado de Santa Catarina

Plenária para consolidação do projeto e assinatura do Acordo 
de Resultados

Encerramento do Evento

em defesa do sistema prisional

6 e 7 de dezembro de 2017
Belo Horizonte-MG



Ação Nacional - Em Defesa do Sistema Prisional Ação Nacional - Em Defesa do Sistema Prisional

A Ação Nacional em Defesa do Sistema Prisional decorre dos 
objetivos traçados no planejamento estratégico do Ministério 
Público brasileiro para induzir e fomentar políticas e práticas que, 
concomitantemente, contribuam para a eficiência da execução 
penal, reforcem seu viés ressocializador e assegurem a dignidade da 
pessoa humana.  

Nesse sentido, o método de reeducação proposto pela Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) está em consonância 
com a missão e a estratégia institucionais, eis que voltado à 
humanização do cumprimento das penas privativas de liberdade 
aliado à proteção da sociedade e ao socorro às vítimas.  

No entanto, é necessário que os membros do Ministério Público se 
aprofundem no conhecimento sobre tal metodologia, bem como 
construam, democraticamente, após analisadas experiências 
exitosas anteriores, um passo a passo exequível para sua 
implantação nas diversas regiões do país, observados os obstáculos 
ideológicos, humanos, estruturais e orçamentários e debatidas as 
hipóteses para superação desses entraves.  

A presente ação, desencadeada pela Comissão do Sistema Prisional, 
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, em 
parceria com a Comissão de Planejamento Estratégico, visa a 
propiciar a integração das unidades e dos ramos, a disseminação 
das boas práticas e a concepção coletiva do resultado almejado.

A Ação Nacional é instrumento da Resolução CNMP nº 147/2016, 
que se desenvolve a partir de iniciativa das Comissões Permanentes 
do Conselho Nacional do Ministério Público, sob a coordenação da 
Comissão de Planejamento Estratégico (CPE). Destina-se, por meio 
de adesão voluntária dos ramos e das unidades, a contribuir na 
elaboração e consecução de projetos e iniciativas que permitam o 
atingimento dos objetivos estratégicos traçados no Planejamento 
Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP). 

A Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), conforme disposição 
do artigo 4º da Resolução CNMP nº 147/2016, é a responsável pela 
gestão do planejamento estratégico nacional do Ministério Público, 
sendo da sua competência atuar para o incremento da eficiência e 
do desenvolvimento institucionais. 

Credenciamento

Acolhimento e boas-vindas do Procurador-Geral de Justiça do 
Ministério Público de Minas Gerais, Antônio Sérgio TonetAntônio Sérgio Tonet

Apresentação do projeto Ação Nacional: multiPlicando a estratégia 
com o Conselheiro Presidente da Comissão de Planejamento 
Estratégico, Sebastião Vieira CaixetaSebastião Vieira Caixeta

Apresentação da Ação Nacional em Defesa do Sistema Prisional 
com o Conselheiro Presidente da Comissão do Sistema Prisional, 
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, 
Dermeval Farias Gomes FilhoDermeval Farias Gomes Filho

Palestra: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – 
APAC 
Valdeci Antônio FerreiraValdeci Antônio Ferreira
Diretor Executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC

Palestra: Desafios da implementação da Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados pelo olhar do Poder Executivo
Marcelo José Gonçalves da CostaMarcelo José Gonçalves da Costa
Secretário Adjunto de Administração Prisional de Minas Gerais

Painel de Perguntas

Intervalo para almoço e deslocamento para o Município de 
Itaúna/MG

Visita à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – 
APAC de Itaúna/MG

Conclusão das atividades do primeiro dia

8h30

9h

9h15

9h30

9h45

10h15

10h45

11h

14h

18h

programação 
6 de dezembro de 2017

EM DEFESA DO SISTEMA PRISIONAL 

a ação nacional

a comissão de planejamento 
estratégico (CPE)

A COMISSÃO DO SISTEMA PRISIONAL, 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE 
POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA (CSP)

A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade 
Policial e Segurança Pública (CSP) tem por objetivos aperfeiçoar o 
sistema prisional e as medidas alternativas, de forma a serem 
condizentes com a dignidade da pessoa humana, e fortalecer a 
atuação do Ministério Público na fiscalização do cumprimento da 
pena.

9h

Palestra: A experiência do processo de implementação da APAC 
na óptica do Ministério Público e do Poder Judiciário
Paulo Henrique DelicolePaulo Henrique Delicole
Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais
Luiz Carlos Rezende e SantosLuiz Carlos Rezende e Santos
Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais

Mediadora:
Eiko Danieli Vieira Araki Eiko Danieli Vieira Araki 
Promotora de Justiça do Estado de Rondônia



AÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
EM DEFESA DO SISTEMA PRISIONAL 

BELO HORIZONTE – MG 
6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

 

6.12.2017 

 
8h30 Credenciamento 

 

9h Acolhimento e Boas-vindas do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público 
de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet 
 

9h15 Apresentação do Projeto Ação Nacional: MultiPlicando a Estratégia com o 
Conselheiro Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, Sebastião 
Vieira Caixeta 
 

9h30h Apresentação da Ação Nacional em Defesa do Sistema Prisional com o Conselheiro 
Presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade 
Policial e Segurança Pública, Dermeval Farias Gomes Filho 
 

9h45 Palestra: “A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC” 
Valdeci Antônio Ferreira 
Diretor Executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados – FBAC 
 

10h15 Palestra: Desafios da implementação da Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados pelo olhar do Poder Executivo 
Marcelo José Gonçalves da Costa 
Secretário Adjunto de Administração Prisional de Minas Gerais 
 

10h45 Painel de Perguntas 
 

11h00 Intervalo para almoço e deslocamento para o Município de Itaúna/MG 
 

14h Visita à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC de 
Itaúna/MG 
 

18h Conclusão das atividades do primeiro dia 
 

 
  



AÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
EM DEFESA DO SISTEMA PRISIONAL 

BELO HORIZONTE – MG 
6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

 

7.12.2017 

 
9h Palestra: A Experiência do processo de implementação da APAC na óptica do 

Ministério Público e do Poder Judiciário 
Paulo Henrique Delicole 
Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais 
Luiz Carlos Rezende e Santos 
Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais 
 
Mediadora: 
Eiko Danieli Vieira Araki  
Promotora de Justiça do Estado de Rondônia 
 

10h30 Apresentação da Metodologia do Projeto Ação Nacional Estruturante: 
MultiPlicando a Estratégia com o Assessor de Planejamento da Comissão de 
Planejamento Estratégico, Rogério Carneiro Paes 
 

10h45 Oficina de Trabalho: O passo a passo para implementar uma APAC 
Ana Lara Camargo de Castro 
Promotora de Justiça do Estado do Mato Grasso do Sul 
Vanessa Wendhausen Cavallazzi 
Promotora de Justiça do Estado de Santa Catarina 
 

12h00 Intervalo para almoço 
 

14h Oficina de Trabalho (Finalização): O passo a passo para implementar uma APAC 
Ana Lara Camargo de Castro 
Promotora de Justiça do Estado do Mato Grasso do Sul 
Vanessa Wendhausen Cavallazzi 
Promotora de Justiça do Estado de Santa Catarina 
 

15h30 Plenária para Consolidação do Projeto e Assinatura do Acordo de Resultados 
 

18h Encerramento do Evento 
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Print

A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança

Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP), em parceria com a

Comissão do Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), realiza a Ação Nacional do

Ministério Público em Defesa do Sistema Prisional, nos dias 6 e 7 de dezembro de

2017, em Belo Horizonte/MG.

O objetivo do evento, que terá como público-alvo membros e servidores do Ministério

Público que atuam na área de execução penal, será apresentar um viés prático sobre

a implantação de uma unidade da Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados (Apac). Haverá, inclusive, a oportunidade de os presentes realizarem visitas institucionais a algumas unidades mineiras da

associação.

A Ação Nacional do Ministério Público em Defesa do Sistema Prisional decorre dos objetivos traçados no planejamento estratégico do

Ministério Público brasileiro para induzir e fomentar práticas que, concomitantemente, contribuam para a eficiência da execução penal,

reforcem seu viés ressocializador e assegurem a dignidade da pessoa humana.

Apac

A Apac é uma entidade civil sem fins lucrativos dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de

liberdade. O objetivo da associação é promover a humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena.

Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar, assistência espiritual, médica,

psicológica e jurídica prestadas pela comunidade.

Ação Nacional

A Ação Nacional é instrumento da Resolução CNMP nº 147/2016, que se desenvolve a partir de iniciativas das comissões permanentes do

Conselho, sob a coordenação da CPE/CNMP. Destina-se, por meio de adesão voluntária dos ramos e das unidades do MP, a contribuir na

elaboração e consecução de projetos e iniciativas que permitam o atingimento dos objetivos estratégicos traçados no Planejamento

Estratégico Nacional do Ministério Público.

Veja aqui a programação do evento.

Quando: 6 e 7 de dezembro de 2017.

Onde: Salão Vermelho da sede do Ministério Público do Estado de Minas Gerais à Av. Álvares Cabral, 1690 - 1º andar - Lourdes - Belo

Horizonte/MG.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3366-9275 ou pelo e-mail cpe@cnmp.mp.br.

Curtir 0 Compartilhar
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AÇÃO NACIONAL MULTIPLICANDO A ESTRATÉGIA 
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Metodologia aplicada nos trabalhos 



Unidade

Participante

Cargo

Lotação

E-mail

Celular Fixo

1) Exerce atribuição na Execução Penal?
Sim

Não

2) Integra Centro, Núcleo, Órgão de Articulação ou Apoio Criminal/Execução Penal?
Sim

Não

Outro

3) Atua ou já atuou junto à APAC?
Sim

Não

4) Participa ou já participou de processo de implementação de APAC?
Sim

Não

QUESTIONÁRIO



Eixo #1 - INTERLOCUÇÃO COM O JUDICIÁRIO
1.1 Atos internos do juízo de execução penal

1.2 Encaminhamento dos internos

1.3 Padrões mínimos/máximos

1.4 Órgãos da execução penal

Eixo #2 - INTERLOCUÇÃO COM O EXECUTIVO
2.1 Proposta de Leis municipais

2.2 Destinação de áreas públicas

2.3 Pastas envolvidas (Justiça/Áreas sociais)

2.4 Contratações com o Poder Público

Eixo #3 - INTERINSTITUCIONAL
3.1 Fiscalização de entidades de interesse/utilidade pública

3.2 Tutela do patrimônio

3.3 Direitos trabalhistas

3.4 Laicidade

MAPEAMENTO DOS DESAFIOS



 

 

MAPEAMENTO DOS DESAFIOS 

 

Eixo #1 - INTERLOCUÇÃO COM O JUDICIÁRIO 

 

1.1 Atos internos do juízo de execução penal 

 

- Institucionalização da proposta por meio de atos normativos (acordos de 

cooperação, etc.) em 3 eixos: a) CNMP e CNJ; b) entre PGJ e Poder 

judiciário; c) Promotores de Justiça e Juízes. 

 

1.2 Encaminhamento dos internos 

 

- Critérios a serem incluídos nos atos normativos, ajustados com o Poder 

Judiciário: 

a) Inviabilidade de inclusão de faccionados enquanto integrantes da 

facção; b) permanência anterior no sistema prisional convencional; c) 

existência de parentes na região onde se localiza a APAC; d) 

voluntariedade; e) ordem cronológica de cumprimento para inclusão; 

f) condenados preferencialmente com guia de execução definitiva; g) 

não restrição ao tipo de crime; e h) existência de mérito (boa conduta 

carcerária, inexistência de falta disciplinar). 

                      

 



1.3 Padrões mínimos/máximos 

 

- Necessidade de observância das peculiaridades regionais para estipulação 

de padrões mínimos e máximos para cada APAC, observando-se o número 

máximo de 200 (duzentos) recuperandos por unidade. Registra-se que o 

número mínimo não pode ser estabelecido, já que, em tese, seria aquele 

indicado para composição do Conselho de Honestidade, o que significaria 

uma unidade disfuncional.  

 

1.4  Órgãos da execução penal 

 

- Fortalecer os Conselhos da Comunidade como forma de facilitar e legitimar 

a implementação das APACs; 

- Envolver a Defensoria Pública e os patronatos locais na implementação das 

APACs; e 

- Realizar audiências públicas como passo seguinte à articulação com os 

Conselhos da Comunidade, Defensoria Pública e patronatos, criando 

ambiente propício à implementação.  

 

1.4 Instituições parceiras  

 

- Estabelecer a articulação com a FBAC com o objetivo de consolidar a 

aplicação da metodologia APAC; 

- Realização de pequenas reuniões segmentadas com a sociedade local para 

a apresentação da proposta, antes mesmo da realização da audiência pública; 

e 

- Convidar a FBAC para participar das audiências públicas seguintes à 

primeira (de sensibilização) como forma de apresentação completa da 

metodologia.  



 

Eixo #2 - INTERLOCUÇÃO COM O PODER 

EXECUTIVO/LEGISLATIVO 

 

2.1 Proposta de leis estaduais e municipais  

 

- Articular com os Poderes Legislativo e Executivo – Estadual e Municipal 

– a confecção de lei estadual destinada a prever a possibilidade de convênios, 

atentando para a necessidade de preservação do princípio da impessoalidade;  

- Estabelecer parcerias com o Tribunal de Contas para a capacitação das 

entidades conveniadas acerca da correta prestação de contas; e 

- Observar as normas de prestação de contas relativas ao terceiro setor 

(SICONV).   

 

2.2 Destinação de áreas públicas 

 

- Estimular o funcionamento em imóvel próprio, podendo funcionar também 

em imóvel alugado, desde que cumpridas normas pertinentes; e 

- Introduzir a discussão sobre a possível destinação de imóvel pelo município 

por ocasião da realização das audiências públicas, como forma de legitimar 

a cessão/doação/comodato do bem. 

 

2.3 Pastas envolvidas (Justiça/Áreas sociais) 

 

- Administração Penitenciária/Saúde/Educação/Segurança 

Pública/Assistência Social.  

 

2.4   Articulação com o Ministério da Justiça/DEPEN para o 

estabelecimento de custeio e construção;  



 

2.5 Contratações com o Poder Público 

 

- Manter o formato de convênio no qual a entidade conveniada é remunerada 

para o custeio de despesas de forma segmentada e a contratação de mão de 

obra;  

- Atentar para a necessidade de que os voluntários da entidade prestem 

serviços de forma espontânea; e 

- Acompanhar a qualificação e a capacitação de colaboradores e voluntários 

da entidade.  

 

Eixo #3 - INTERINSTITUCIONAL 

 

3.1  Fiscalização de entidades de interesse/utilidade pública 

 

- Articular com Promotoria com atribuições para o terceiro setor a fim de 

obter uma relação das exigências a serem cumpridas pela entidade; e 

- Promover a sensibilização dos órgãos de execução do Ministério Público 

que tenham vinculação, em alguma medida, com a implementação da 

entidade acerca do que seja a metodologia.  

 

3.2  Tutela do patrimônio 

 

- Articular com Promotoria com atribuições para a tutela do patrimônio a fim 

de obter uma relação das exigências a serem cumpridas pela entidade; e 

- Promover a sensibilização dos órgãos de execução do Ministério Público 

que tenham vinculação, em alguma medida, com a implementação da 

entidade acerca do que seja a metodologia.  

 



3.3  Direitos trabalhistas 

 

- Zelar pela observância da formalização e do respeito aos termos do contrato 

de trabalho, voluntário ou remunerado.  

 

3.4  Laicidade 

 

- Zelar pela observância da liberdade de credo e consciência religiosa.  

 

3.5     Gênero  

 

- Zelar pela observância da liberdade de gênero.  

 



 

 

MAPEAMENTO DOS DESAFIOS 

 

Eixo #1 - INTERLOCUÇÃO COM O JUDICIÁRIO 

1.1 Atos internos do juízo de execução penal 

 

- Implica a participação do Juiz da Execução Penal; 

- Necessário buscar interlocução com CNJ objetivando a expedição de 

Recomendação reconhecendo a APAC como uma boa prática na execução 

penal; 

- Fomento de ações do CNJ para formação continuada dos magistrados com 

vistas ao conhecimento do método APAC; 

- Expedição de Atos Normativos Conjuntos entre Judiciário e Ministério 

Público para disciplinar o encaminhamento de reeducandos para a APAC; 

1.2  Encaminhamento dos internos 

- criação de requisitos objetivos em ato normativo e publicidade da listagem 

dos elegíveis; 

- os critérios mínimos indispensáveis, sem prejuízo de outros estabelecidos 

em ato normativo, devem necessariamente conter: pedido por escrito com 

termo de adesão, após situação jurídica definida, ter vínculo familiar na 

região, ter passado pelo sistema comum; 

- Na implantação da APAC deve-se observar o passo a passo estabelecido 

pela FBAC na eleição dos recuperandos; 



- Estabelecidos os critérios para listagem dos elegíveis o Ministério Público 

deve zelar pela sua observância; 

 

1.3  Padrões mínimos/máximos 

- Preservar número máximo de recuperandos para não descaracterizar o 

perfil do modelo APAC; 

-O Ministério Público deve zelar pelo respeito ao padrão estabelecido pela 

FBAC, número de recuperandos e plano de necessidades; 

 

1.4  Órgãos da execução penal 

- O Ministério Público deve observar as peculiaridades locais para estratégia 

de implantação da APAC; 

-  Edição de Ato Conjunto em âmbito estadual envolvendo o Judiciário, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública e o Órgão de Gestão Prisional; 

Eixo #2 - INTERLOCUÇÃO COM O EXECUTIVO 

2.1  Proposta de Leis municipais 

2.2  Destinação de áreas públicas 

- A APAC deve ser implementada em local de fácil acesso e dotada de 

serviços urbanos essenciais; 

2.3  Pastas envolvidas (Justiça/Áreas sociais) 

2.4  Contratações com o Poder Público 

 

Eixo #3 – INTERINSTITUCIONAL 

3.1  Fiscalização de entidades de interesse/utilidade pública 

- Fomentar capacitação continuada dos membros do Ministério Público com 

atribuição na fiscalização de entidades de interesse público para conhecer a 

APAC; 

3.2  Tutela do patrimônio 



- A Supervisão dos convênios será realizada pelo Membro do Ministério 

Público de acordo com atribuição de cada Ministério Público; 

3.3  Direitos trabalhistas 

- A responsabilidade trabalhista é exclusiva da entidade que deve buscar 

recursos por meio de parcerias. 

3.4  Laicidade 

- o elemento de espiritualidade da APAC não pode ser razão de exclusão do 

recuperando por sua opção religiosa ou ausência dela; 

 

- Fomento de ações do CNMP, Escola de Formação para formação 

continuada dos membros do Ministério Público com vistas ao conhecimento 

do método APAC; 

- A indicação do membro do Ministério Público para integrar o Conselho 

Penitenciário deve recair preferencialmente em quem tem atuação na 

execução penal; 

 



 

 

MAPEAMENTO DOS DESAFIOS 

 

Eixo #1 - INTERLOCUÇÃO COM O JUDICIÁRIO 

Verificamos a necessidade de criação da estrutura jurídica da APAC com o 

seu corpo de voluntariado, com reuniões periódicas, e mobilização da 

sociedade civil antes mesmo da interlocução com o Judiciário, salvo se o juiz 

de Direito se mostrar desde o início a participar do Projeto. 

 

1.1 Atos internos do juízo de execução penal 

O ideal é que haja ato administrativo do Tribunal de Justiça. Não 

havendo espaço político institucional para isso, o caminho é a 

edição de ato administrativo do juízo da execução. Neste ato 

(portaria) deve disciplinar os critérios, a forma e as regras de 

transferência; a questão de escolta; a comunicação das faltas (se 

todas ou apenas as médias/graves) 

 

1.2 Encaminhamento dos internos 

Critérios fixados em portaria, que estabeleçam a existência de 

um vínculo social e afetivo com a Comarca de forma a 

possibilitar a participação da família na ressocialização do 

preso. 

Vedação a preso provisório. 

 



1.3 Padrões mínimos/máximos 

Estabelecer em portaria conjunta os padrões mínimos e 

máximos: ausência de periculosidade aferida em parecer 

técnico. Onde não houver equipe técnica, no mínimo ausência 

de faltas graves; não integrante em organizações criminosas. 

Possibilidade de padrões provisórios mais restritivos no período 

de implantação, como réus primários, ausência de dependência 

química. 

 

O sistema comum não tem interferência na gestão da APAC. 

 

  Portaria conjunta do MP/Judiciário estabelecendo requisitos 

para o retorno do recuperando ao sistema comum. 

 

 

1.4 Órgãos da execução penal 

Ausência de Patronato e Conselho da Comunidade [e 

Defensoria Públicas] é uma realidade que aumenta o desafio em 

várias comarcas.  

Necessidade de interlocução com as Defensorias Públicas. 

  Interlocução da APAC com representantes do Sistema Prisional 

Comum. 

 

 

 

Eixo #2 - INTERLOCUÇÃO COM O EXECUTIVO 

2.1  Proposta de Leis municipais 

  Lei municipal para declaração de utilidade pública da APAC 

 



2.2  Destinação de áreas públicas 

  Aprovação de lei municipal cessão ou doação de terreno ou 

imóvel já construído. 

 

2.3  Pastas envolvidas (Justiça/Áreas sociais) 

  Celebrar termo de cooperação do CNMP com a FBAC 

 

  Celebração do convênio com a respectiva secretaria de Estado 

com administração prisional para repasse dos recursos de manutenção e 

fiscalização 

 

  Celebração de convênio com secretarias municipais ou 

estaduais de educação e saúde para a prestação dos respectivos serviços 

públicos. 

 

  Celebração de convênio com a secretaria de assistência social 

ou outra que faça a assistência aos egressos para a celebração de apoio aos 

egressos da APAC. 

 

2.4  Contratações com o Poder Público 

  Garantir a contratação de convênios que viabilizem 

financeiramente a existência da APAC (parte administrativa); 

  Possibilidade de a APAC ser fornecedora de produtos ou 

serviços para o Poder Público ou setor privado (ex: produtos de padaria); 

  Possibilidade de a APAC ser tomadora de produtos ou serviços 

do setor privado (ex: serviços médicos; odontológicos) 

 

Eixo #3 – INTERINSTITUCIONAL 

3.1  Fiscalização de entidades de interesse/utilidade pública 



  O Estado/Municípios, por meio das Controladorias, que fazem 

a fiscalização dos recursos. A fiscalização do MP se dá na forma estabelecida 

na LEP. 

  

 

3.2  Tutela do patrimônio 

  Conselho Fiscal da entidade. 

 

3.3  Direitos trabalhistas 

O recuperando não tem direitos trabalhistas. A direção executiva não tem 

remuneração e exerce trabalho voluntariado na forma da Lei 9.608/98. Os 

prestadores de serviços são regidos pela CLT e são contratados pela APAC. 

   

3.4  Laicidade 

- Não há obrigatoriedade em seguir qualquer religião, mas a metodologia já 

existente da FBAC tem por base a espiritualidade. 

- Todas as religiões têm oportunidade de se manifestar nas APAC, conforme 

a demanda, desde que respeitem o Estatuto. 

- Todas as atividades religiosas internas são voluntárias. 

- A assistência religiosa oferecida ao reeducando não exige a sua adesão. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÇÃO NACIONAL MULTIPLICANDO A ESTRATÉGIA 

EM DEFESA DO SISTEMA PRISIONAL  

 

 

 

Modelos de APAC 

 

MP RO 

TJ MG 



Município 
de Ji-Paraná/RO



Roteiro de implantação:

1. Reuniões com a sociedade para divulgação da metodologia apaqueana
(representantes da Sociedade Civil Organizada, Empresários, Líderes Religiosos de
vários segmentos, CDL, Universidades, Sistema “S”, Secretaria de Estado da Justiça -
SEJUS/RO, representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, dentre
outros);

2. Formação da 1ª equipe para a futura diretoria;
2.1. A diretoria foi formada pelos voluntários que demonstraram maior

interesse na reintegração social através da proposta apresentada nas reuniões iniciais.

3. Preparação de audiência pública e seminário sobre o método APAC
junto com a FBAC:

3.1. Encaminhar ofícios convidando as autoridades e enviar convite a
sociedade.



4. Curso de formação de voluntários – estudo sobre o método APAC:

Com a finalidade principal de demonstrar a possibilidade de humanização do sistema
penitenciário brasileiro através da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC.
Nesse sentido, realizou-se a apresentação da APAC, estruturada na apresentação dos seguintes
temas:
4.1. Histórico da APAC
4.2. Elementos fundamentais para o desenvolvimento do método APAC, quais sejam:

a) participação da comunidade;
b) recuperando ajudando recuperando;
c) trabalho;
d) religião;
e) assistência jurídica;
f) assistência à saúde;
g) valorização humana;
h) a família;
i) o voluntário e sua formação;
j) Centro de Reintegração Social – CRS;
k) mérito do recuperando;
l) a jornada de libertação com Cristo.

Roteiro de implantação:



4.3. Metodologia de valorização humana: A metodologia de valorização humana é
tratada como a base da recuperação, promovendo o reencontro do recuperando
com ele mesmo. Utilizando dos elementos fundamentais do método APAC, os
recuperando têm assistência prestada pela sociedade, além de desenvolver
atividades com enfoque na inserção social.

Roteiro de implantação:

5. Assembleia Geral para constituição da Associação de Proteção e
Assistência aos condenados

5.1. Elaboração da ata de assembleia geral de constituição da APAC,
votação do Estatuto Social e de eleição do órgão diretivo;

5.2. Registro da ata da assembleia no cartório de Registro de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas;



Roteiro de implantação:

5.3. Realizar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
Receita Federal;

5.4. Cadastramento e termo de adesão dos voluntários;

5.5. Contabilidade: envio dos relatórios mensais para controle do livro
caixa.

6. Filiação à FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados.

7. Portaria de instauração de procedimento administrativo:
7.1. Com o objetivo de controlar e acompanhar a implantação do Centro

de reintegração social da APAC de Ji-Paraná, foi instaurado na Promotoria de
Justiça de Ji-Paraná um procedimento administrativo;



Roteiro de implantação:
8. Início do trabalho efetivo com o acompanhamento do livramento
condicional, visando aproximar a equipe de voluntários e diretoria
executiva da APAC aos apenados:

8.1. Inicialmente foi feito o cadastramento de todos os apenados em
livramento condicional (solicitamos à vara de execuções penais todos os processos
referente aos reeducandos em livramento condicional e cadastramos em um banco de
dados eletrônico (sistema SIGAPROM);

8.2. Em conjunto com a vara de execuções penais, através da expedição de
portaria regulamentando o trabalho de acompanhamento pela APAC, a Diretoria
expediu comunicado aos reeducandos informando que o acompanhamento seria
mensal, sempre na primeira terça-feira de cada mês, com início previsto para as
18h30min, no auditório da OAB-RO. As reuniões ocorrem da seguinte forma:

8.2.1. Elaborou-se uma lista com assuntos/temas de palestras (saúde,
educação, formação profissional, palestras motivacionais/valorização humana e
educação sexual) e uma lista com os prováveis expositores. Fazemos os convites com
pelo menos um mês de antecedência;



Roteiro de implantação:

8.2.2. Elaboramos uma ficha de acompanhamento para anexar junto à ficha de
frequência encaminhada pela vara de execuções penais.

8.2.3. No dia da reunião, à medida que os apenados chegam as fichas (guardadas em
ordem alfabética) são separadas por ordem de chegada dos apenados;

8.2.4. Às 18h30 inicia-se a palestra do dia, com duração média de 40minutos. Ao
final a diretoria entrega uma lembrança aos apenados que terão suas penas extintas
naquele mês, sendo feito o compromisso do recuperando com essa nova etapa.

Obs.: As lembranças simbolizam o início de uma nova vida (cesta com pão integral,
suco de uva, uma barra de chocolate, livro e CD motivacionais doados por instituição
religiosa);



8.2.5. Finalizada esse parte, os apenados são chamados de acordo com a ordem de
sua chegada ao início da reunião, sendo assinada a ficha de frequência na presença
dos voluntários (momento para atendimento pessoal e encaminhamentos). Obs.:
neste momento, solicita-se a confirmação dos dados cadastrais do reeducando e, se
houver alteração, junta-se uma cópia do documento que comprove (ex. comprovante
de residência, RG/CPF, dentre outros);

8.2.6. Encerrado o recolhimento das assinaturas é servido lanche aos apenados;

8.2.7. Após o cumprimento integral da pena imposta ao reeducando, tiramos cópia
da ficha de acompanhamento e frequência do livramento condicional, arquivamos
para controle das atividades desempenhadas pela equipe da APAC e em seguida
encaminhamos os originais a Vara de Execuções Penais para análise e posterior
arquivamento do processo;

Roteiro de implantação:



9. Obtenção do título de utilidade pública Municipal – APAC de Ji-
Paraná:

9.1. Projeto de Lei n. 3.528, de 03 de agosto de 2016;

9.2. Lei n. 2.979, de 17 de agosto de 2016.

10. Passos para a implantação do Centro de Reintegração Social da
APAC.:

10.1. Localização de um imóvel estadual/municipal para a concessão;

10.2. Não havendo a concessão, localizar um possível imóvel para a locação;

10.3. Solicitar a presença do gerente de metodologia da FBAC para avaliação
e liberação do imóvel.

Roteiro de implantação:



Roteiro de implantação:

12. Além do termo de fomento com o Estado, em Ji-Paraná já foram
elaborados e apresentados 4 projetos sociais visando a celebração de
convênios para obtenção de verbas e a realização das atividades, sendo
eles encaminhados para:

12.1. Ministério Público do Trabalho;

12.2. Justiça Federal;

11. Formalização do Termo de fomento com Estado, através da
Secretaria de Justiça, o qual possibilitará reforma do imóvel, aquisição
de materiais e posterior manutenção do Centro;

12.3. Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob;

12.4. Banco da Amazônia – BASA.



Roteiro de implantação:

ANEXOS

Anexo I Convite para audiência pública;
Anexo II Ata e Estatuto;
Anexo III Portaria TJRO nº002/2015-GAB-2ªCRIM -Vara Execuções penais;
Anexo IV Lista do cadastramento feito no sistema SIGAPROM;
Anexo V Ficha de acompanhamento/frequência;
Anexo VI Comunicado e calendário de acompanhamento aos apenados;
Anexo VII Links de reportagem;
Anexo VIII Relatório de atividades da APAC;
Anexo IX      Parceria CEULJI-ULBRA - Turma de Serviço Social;
Anexo X Termo de convênio com o Município;
Anexo XI Lei Utilidade Pública Municipal;
Anexo XII Termo de adesão de voluntário.



ATA  DE  1ª  ASSEMBLEIA  GERAL  DE  CONSTITUIÇÃO  DA  ASSOCIAÇÃO  DE

PROTEÇÃO  E  ASSISTÊNCIA  AOS  CONDENADOS-APAC  DE  JI-PARANÁ/RO,

VOTAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇÃO DO ÓRGÃO DIRETIVO.

Aos onze dias do mês de junho de 2015, às 10 horas, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca

de Ji-Paraná/RO situado na Rua 6 de Maio,  n.  595, Urupá,  Ji-Paraná/RO, no auditório,  com a

primeira  convocação  às  10h  e  a  segunda  às  10h30min,  realizou-se  Assembleia,  registrados  os

seguintes presentes as seguintes autoridades:  EDEWALDO FANTINI JÚNIOR, Juiz de Direito

titular  da  Vara  de  Execuções  Penais  da  Comarca  de  Ji-Paraná/RO,  EIKO DANIELI VIEIRA

ARAKI,  Promotora  de Justiça  do Ministério  Público do Estado de Rondônia,  JOÃO VERDE

FRANÇA PEREIRA, Defensor Público do Estado de Rondônia, CÉLIO DIONÍZIO TAVARES,

advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Ji-Paraná/RO e THIAGO

DA SILVA VIANA,  Consultor  Jurídico,  e  demais  indicados  em  lista  de  presença  anexa.  Os

membros  presentes  escolheram  por  aclamação  a  Drª.  EIKO  DANIELI  VIEIRA ARAKI,  para

presidir os trabalhos, PATRÍCIA BATISTA FRANCO, para secretariar. Em seguida, foi lido aos

presentes o edital de convocação, contendo os seguintes assuntos: 1) fundação da APAC Ji-Paraná;

2) aprovação do Estatuto Social; 3) eleição dos órgãos diretivos da APAC. Os presentes avaliaram a

possibilidade  da  criação  da  APAC  e  considerando  a  necessidade  de  organização  jurídica,  os

presentes reunidos diante de um objetivo comum, em apresentar alternativa viável para o sistema

prisional  do Estado de  Rondônia,  em especial  do  município  de Ji-Paraná,  com o propósito  de

recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer a vítima e promover a justiça, resolvem fundar a

APAC – Associação de Proteção de Assistência aos Condenados de Ji-Paraná-RO. Ato seguinte foi

apresentado aos  presentes  o  estatuto  da  entidade,  modelo  padrão  vigente  em todas  as  APACs,

aprovado em Assembleia de Presidentes, no Estado de Minas Gerais, e orientado pela FBAC –

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Analisado e debatido o estatuto proposto,

foi aprovado, por unanimidade, e segue em anexo, como parte integrante da presente ata, para todos

os fins de direito. Ato contínuo, a Presidente da Assembleia, iniciou o processo eletivo, visando

compor os órgãos  diretivos  da APAC. A Presidente da Assembleia  apresentou aos  presentes os

nomes inscritos. Para Presidente da DIRETORIA EXECUTIVA, foi apresentada a candidata ROSE

MARY CANDIDO PLANS, representada neste ato por Gilson Magalhães da Cruz, procuração em

anexo, que tratando-se de inscrição única, foi eleita, por aclamação, por um período de 2 (dois)

anos, sendo nomeados e empossados os demais membros pelo mesmo período, de 11/06/2015 à

11/06/2017,  passando  a  DIRETORIA  EXECUTIVA ser  composta  da  seguinte  maneira:

Presidente:  ROSE MARY CANDIDO PLANS,  brasileira, casada, assistente social,  inscrita no

CPF: 159.600.278-60 e RG: 1279061/SSP/RO, residente na Rua Pau Brasil, n. 65, Bairro: Jardim



Aeroporto,  CEP:76900-000,  Ouro  Preto  do  Oeste  –  Rondônia;  Vice-Presidente: GILSON

MAGALHÃES DA CRUZ,  brasileiro,  casado,  pastor,  inscrito  no CPF:  788.793.372-20 e  RG:

178790/SSP/AM, residente na Av. Teresina, n. 719, Bairro Nova Brasília, Ji-Paraná/RO; Primeira

Secretária:  PATRÍCIA BATISTA FRANCO, brasileira, divorciada, professora, inscrita no CPF

200.148.528-02 e  RG  25.312.513-3,  residente na Rua  Oscarina Marques,  n.  845, Ji-Paraná/RO;

Segundo Secretário: JOÃO DE BARROS VIEIRA, brasileiro, casado, vendedor, inscrito no CPF

646.823.581-20 e RG 2025226 SSP/GO, residente na Rua Dom Bosco, n. 413, bairro Casa Preta, Ji-

Paraná/RO;  Primeira  Tesoureira:  MARINA  NAVARRO  UBALDO  RIBEIRO,  brasileira,

solteira, relações públicas, inscrita no CPF 369.025.978-98 e RG 43.534.410-9, residente na Rua

Aluízio  Ferreira,  n.  664,  apto  603,  Bairro  Urupá,  Ji-Paraná/RO;  Segunda Tesoureira:  EDMA

MARIA  BARBOSA,  brasileira,  divorciada,  supervisora  de  atendimentos, inscrita  no  CPF

288.655.882-68  e  RG  297.145  SSP/RO,  residente  na  Rua  Suruis,  n.  218,  Bairro  Urupá, Ji-

Paraná/RO;  Diretora de Patrimônio:  CARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA,  brasileira,

casada, assistente de promotoria, inscrita no CPF 261.968.358-07 e RG 28.378.834-3, residente na

Rua dos Caripunas, n. 84, Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO; Consultor Jurídico: THIAGO DA SILVA

VIANA,  brasileiro,  casado,  advogado  OAB/RO  6227,  inscrito  no  CPF  675.439.792-68  e  RG

588.179  SSP/RO,  residente  na  Rua  São  Manoel,  n.  666,  Bairro  Jardim  dos  Migrantes,  Ji-

Paraná/RO. Os  membros  eleitos  acima terão  mandato  válido  de  11/06/2015 à  11/06/2017.  Em

seguida,  foi  escolhido  o  Conselho  Fiscal  composto  pelos  seguintes  membros:  Willen  Regis

Bernardo de  Aguiar,  o  presidente  da  Câmara Municipal,  neste  ato representado pela  Vereadora

Márcia Regina de Souza e o representante indicado pela OAB, seccional de Ji-Paraná/RO, Célio

Dionízio Tavares. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia e eu, PATRÍCIA BATISTA

FRANCO, Secretária “ad hoc”, redigi a presente ata, registrada por meio eletrônico em livro Ata nº

001  de  folhas  soltas  numeradas  de  001  à  200,  aprovado  por  esta  Assembleia,  que  depois  de

impressa, lida e aprovada, segue assinada pelos presentes, conforme listagem anexa, de acordo com

art. 5º do Estatuto da APAC.

Gilson Magalhães da Cruz                                                        Patrícia Batista Franco

João de Barros Vieira                                                        Marina Navarro Ubaldo Ribeiro

Edma Maria Barbosa                                                                Thiago da Silva Viana

Carla Cristina F erreira da Silva

Eiko Danieli Vieira Araki                                                        João Verde França Pereira

Promotora de Justiça                                                                   Defensor Público



ESTATUTO DA APAC

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DO MUNICÍPIO

DE JI-PARANÁ - RONDÔNIA

Capítulo I

Da Denominação, Sede, Fins, Duração e Organização. 

Art. 1º- A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados- APAC, fundada em Ji-Paraná,

Estado  de  Rondônia,  com  sede  provisória  no  âmbito  da  Comarca  de  Ji-Paraná/RO,  é  uma

associação sem fins lucrativos, com patrimônio e personalidade jurídica próprios, nos termos do

Código Civil e legislação afim.

Art. 2º - A entidade, cujo tempo de duração é indeterminado, se destina a auxiliar as autoridades dos

Poderes  Judiciário  e  Executivo,  gerindo  a  execução  penal,  através  da  comunidade,  prestando

atendimento e assessoramento aos presos condenados a pena privativa de liberdade, que poderão ser

transferidos para o CRS – Centro de Reintegração Social, independente de qualquer discriminação

quanto a cor, raça, religião, opção sexual, religião, tempo de condenação e gravidade do crime,

visando a recuperação e reintegração social do condenado, e, em uma perspectiva mais ampla, a

proteção da sociedade, a promoção da justiça e o socorro às vítimas. 

Parágrafo  único  –  Todas  as  atividades  exercidas  visam a  aplicação da  metodologia  apaqueana,

através  de  atividades  de  assistência  social,  de  forma  gratuita,  continuada  e  planejada,  para

implementação dos doze elementos fundamentais, que preveem, dentre outros, assistência à: 

a) família;

b) educação;

c) saúde;

d) bem-estar;

e) profissionalização

f) reintegração social;

g) pesquisas psicossociais;

h) recreação; 

Art. 3º- A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados será regida de acordo com o que

dispõe o presente Estatuto, o qual constitui a sua lei orgânica, de conhecimento e observância de

todos os seus associados.



Capítulo II

Dos Associados

Art. 4º- O quadro associativo, de número ilimitado, será constituído de pessoas de ambos os sexos,

a juízo da diretoria, sem distinção de cor, nacionalidade, política e religião.

Parágrafo Único-  O mesmo critério  será adotado quanto ao desenvolvimento das  atividades  da

APAC.

Art. 5º- Os associados são classificados nas seguintes categorias: 

a) Associados Fundadores- todos aqueles que assinaram a ata de fundação da Associação; 

b)  Associados  Natos-  O Juiz  que  tiver,  segundo a  lei  de  organização  judiciária,  o  encargo  da

corregedoria  dos presídios  e de Execução Penal  da comarca;  o promotor  de justiça que estiver

prestando serviço junto à vara mencionada; o diretor da Unidade Prisional; o Defensor Público que

estiver prestando serviço junto à vara mencionada; e o presidente da Ordem dos Advogados do

Brasil, seção local; o presidente da Câmara Municipal e o Prefeito do município; 

c)  Associados  Beneméritos-  todos  aqueles  que,  a  juízo  do  Conselho Deliberativo,  pela  própria

iniciativa deste ou mediante proposta da diretoria, se tornem dignos desse título; 

d) Associados Contribuintes- todos aqueles que, admitidos de acordo com este estatuto, concorram

a mensalidade estabelecida pela diretoria.

Art.6º- Os associados de que tratam as letras “b” e “c”, do artigo anterior, ficam isentos de qualquer

contribuição pecuniária em caráter permanente.

Art. 7º- O não pagamento de três (3) mensalidades consecutivas, salvo por motivo de força maior,

importará na perda dos direitos sociais e consequente exclusão do quadro associativo.

Art. 8º- Para ser admitido como associado contribuinte deverá o interessado: 

a) preencher e assinar a respectiva proposta, conforme modelo e condições aprovados pela diretoria;

e, 

b) estar expressamente autorizado pelo pai e/ou tutor, quando contar com menos de dezoito anos de

idade.

Art. 9º- Não poderão ser readmitidos ao quadro social: 

a)  os  associados  eliminados  por  atraso  de  pagamento  de  mensalidades  à  Associação,  se  não

solverem previamente; e, 

b) os associados excluídos por falta grave que implique em desabono da entidade.

Art.10 - São direitos dos associados contribuintes: 

a) tomar parte nas assembleias gerais, votando e sendo votados, desde que tenham 6 (seis) meses de

associados; 

b)  representar,  por  escrito,  ao  Conselho  Deliberativo,  contra  atos  da  administração,  reputados



danosos e prejudiciais aos interesses da APAC;

c)  propor  admissão  ou  readmissão  de  associados;  d)  representar  a  entidade  em  reuniões  e

solenidades, por delegação da diretoria; 

e) recorrer à Assembleia Geral de decisão da diretoria que impuser pena de exclusão do associado

no quadro associativo; e, 

f) participar dos atos promovidos pela entidade.

Art. 11- São deveres dos associados em geral: 

a) integrarem-se nas atividades assistenciais de que trata o artigo 2º, tomando interesse por todos os

problemas penitenciários e socializadores de afetos à Entidade; 

b) acatar e zelar pelo cumprimento deste Estatuto e quaisquer regulamentos; 

c)  contribuir  para  que  a  APAC  realize  sua  finalidade,  cooperando  para  seu  progresso  e

engrandecimento; 

d) comportar-se, sempre que estiver em causa a sua condição de associado, de modo a manter o

bom nome da Entidade, procedendo com urbanidade no trato com os demais associados; 

e) abster-se, nas atividades da Entidade, de qualquer manifestação de caráter político; 

f)  respeitar  e  cumprir  as  determinações  da  Assembleia  Geral,  do  Conselho  Deliberativo  e  da

diretoria; 

g) pagar pontualmente suas mensalidades; 

h) apresentar, quando solicitado, a carteira de identidade social; 

i) zelar pela conservação dos bens da APAC; 

j)  respeitar  os  membros  do  Conselho  Deliberativo  e  da  diretoria,  quando  estes  estiverem  no

exercício de suas funções; e, 

k) comunicar à diretoria qualquer mudança no estado civil e residência.

Art.  12-  Os associados que infringirem as  disposições  deste  Estatuto e  dos  regulamentos serão

passíveis das seguintes penas: 

a) advertência; 

b) censura; e, 

c) exclusão do quadro associativo.

Parágrafo Único - Da pena de exclusão caberá recurso à Assembleia Geral, nos termos do art. 57 e

parágrafo único do Código Civil Brasileiro. 

Capítulo III

Dos Poderes Sociais



Art. 13- São órgãos deliberativos e administrativos da Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados: 

a) Assembleia Geral; 

b) Conselho Deliberativo; 

c) Diretoria Executiva; e, 

d) Conselho Fiscal.

Capítulo IV

Da Assembleia Geral

Art. 14- Compete privativamente à Assembleia Geral: 

I- eleger os administradores; 

II- destituir os administradores; 

III- aprovar as contas; e, 

IV- alterar o Estatuto.

Art. 15 - As reuniões ordinárias e extraordinárias serão sempre convocadas por ordem do presidente

do Conselho Deliberativo, por meio de Edital ou aviso publicado na imprensa local ou afixado na

sede da Entidade. 

Parágrafo Único- A convocação será sempre feita com antecedência mínima de oito dias, contados

da data de publicação do edital.

Art.  16  -  As  Assembleias  Gerais,  ordinárias  ou  extraordinárias,  serão  consideradas  legalmente

constituídas, em primeira convocação, desde que se verifique a presença da maioria absoluta dos

associados, e, em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número de associados. 

§ 1º- Excetuam-se das normas deste artigo os itens II e IV do artigo 14, uma vez que, nesses casos,

“é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para

esse  fim,  não  podendo  ela  deliberar,  em  primeira  convocação,  sem  a  maioria  absoluta  dos

associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes”. 

§ 2º- As decisões serão sempre tomadas por maioria simples.

Art. 17 - A Assembleia Geral reunir-se- á:

a) ordinariamente, de quatro em quatro anos, na segunda quinzena de novembro, para o fim único

de eleger e empossar os membros do Conselho Deliberativo e respectivos suplentes; de dois em

dois anos, na segunda quinzena do mês, para eleição do presidente da Diretoria Executiva e do

Conselho  Fiscal  da  APAC,  em observância  do  artigo  49,  alínea  a,  presidente,  vice-presidente,

primeiro e segundo secretários do Conselho Deliberativo, dando lhes posse na semana seguinte à



eleição,  com qualquer número de associados e,  anualmente, na segunda quinzena de julho para

julgar as contas prestadas pela Diretoria, devidamente acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal

e de relatório do presidente, encaminhando esclarecimentos; e, 

b) extraordinariamente, a qualquer tempo, quando devidamente convocada, exclusivamente para o

fim de preencher cargos de Conselheiros, ocorrido em caso de renúncia ou vacância, se os suplentes

já tiverem sido chamados a servir, para reformar os Estatutos Sociais, aprovar as contas, cassar o

mandato do presidente da APAC, nos casos previstos, em sessão especialmente convocada para esse

fim. 

§ 1º- A Assembleia poderá ser convocada extraordinariamente, a pedido, fundamentado por escrito

de cinco Conselheiros e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

§ 2º- Será nula e de nenhum efeito qualquer deliberação estranha do objeto da convocação.

Art.  18  -  As  Assembleias  Gerais  serão  abertas  e  presididas  pelo  presidente  do  Conselho

Deliberativo, cabendo a este designar os secretários e os fiscais escrutinadores, quando necessário.

Art. 19 - A Assembleia Geral, além dos Conselheiros efetivos, elegerá cinco Suplentes, que serão

chamados a servir na ordem de maior votação, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo

21,  em  caso  de  empate,  para  preenchimento  de  vaga  temporária  ou  definitiva  no  Conselho

Deliberativo.

Art. 20 - As eleições do Conselho Deliberativo, de sua Mesa Diretora, da Presidência da Diretoria

Executiva e do Conselho Fiscal serão feitas por escrutínio secreto e a elas só poderão concorrer os

candidatos em chapas previamente registradas, exigindo-se, para o registro, requerimento assinado

por dez associados no mínimo. 

§ 1º- Os requerimentos de inscrição serão endereçados à Presidência do Conselho Deliberativo até

72 (setenta  e  duas)  horas  antes  do pleito.  Havendo impugnação,  será observado o disposto  no

parágrafo único do artigo 28. 

§ 2º- Não poderão votar e nem ser votados nas Assembleias Gerais os associados que não estiverem

quites com os cofres socais.§ 3º-  Os associados menores de 18 anos de idade não poderão ser

votados para membros do Conselho Deliberativo, exceto se forem emancipados.

Art. 21 - Realizada a votação e procedida a apuração, o presidente proclamará eleitos e empossará,

após uma semana, os membros do Conselho Deliberativo, bem como os candidatos a suplência mais

votados, se não houver empecilhos provocados por recursos. 

Parágrafo  único  -  Havendo  empate  na  votação,  serão  considerados  eleitos  os  associados  mais

antigos no quadro social. Permanecendo, ainda, empate,será considerado eleito o mais idoso.

Art. 22 - Os trabalhos de cada Assembleia serão registrados em ata, em livro próprio, redigida por

um secretário ''ad hoc'', nomeado no ato, e assinada pelos membros da Mesa, submetida, desde logo,

à consideração dos presentes.



Capítulo V

Do Conselho Deliberativo

Art. 23 - O Conselho Deliberativo deliberará, dentro de sua alçada, com rigorosa observância deste

Estatuto, sendo constituído de quinze membros efetivos. 

Art. 24 - O mandato do Conselho Deliberativo será de quatro anos.

Art. 25 - A mesa diretora do Conselho Deliberativo será composta pelo presidente, vice-presidente,

primeiro e segundo secretário, que serão eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos,

conforme dispõe o artigo 17.

Art. 26 - Caberá ao Conselho Deliberativo: 

a)  fiscalizar  os  trabalhos  da  Diretoria  Executiva  e  tomar  as  medidas  cabíveis  quando  detecta

irregularidades; 

b)  estudar  e  aprovar  relatório anual  circunstanciado da Diretoria  Executiva e  corrigi-lo quando

julgar necessário; 

c)  antes  do  término  do ano,  aprovar  plano anual  de  trabalho  da  Diretoria  Executiva,  podendo

modificá-lo. 

d) elaborar projetos de trabalhos e sugestões à Diretoria Executiva; 

e) examinar, anualmente, decidindo acolher ou rejeitar o parecer do Conselho Fiscal; 

f)  censurar,  advertir  e  pleitear  a  cassação  do  mandato  do  Presidente  da  Diretoria  Executiva  e

declarar a vacância do cargo nos termos do parágrafo único do artigo 41; 

g)  através  de  circunstanciado  relatório,  aprovado  pelo  Conselho  Deliberativo,  convocar  a

Assembleia Geral para cassar o mandato eletivo do Presidente da Diretoria Executiva, observando o

pleno direito do contraditório; 

h) Dar posse à Mesa Diretoria do Conselho Deliberativo, ao Presidente da Diretoria Executiva e ao

Conselho Fiscal, bem como conceder aos seus membros licença ou demissão; 

i) receber e protocolar requerimentos de inscrição prevista para a eleição do Conselho Deliberativo,

Fiscal e presidência da Diretoria Executiva; 

j) deliberar sobre a conveniência da celebração de contratos de financiamento, convênios e parcerias

com órgãos públicos, privados ou entidades congêneres; 

l)  conceder,  por  iniciativa  própria  ou  por  proposta  da  Diretoria  Executiva,  título  de  associado

benemérito; 

m) deliberar sobre qualquer transação de compra e venda de imóveis, em sessão especialmente

convocada para esse fim; e, 



n) conhecer e julgar, em grau de recurso, os atos administrativos da Diretoria.

Art.  27  -  O Conselho Deliberativo  reunir-se-á  extraordinariamente,  quando  julgar  necessário  o

presidente da Diretoria Executiva da APAC, o presidente do Conselho Deliberativo, ou Conselho

Fiscal, para tratar de assuntos atinentes à área de atuação do órgão provocador da convocação.

Art. 28 - As reuniões do Conselho serão realizadas desde que os conselheiros recebam aviso por

escrito, com antecedência mínima de três dias, sem prejuízo do edital. 

Parágrafo  único:  Excetuam-se  desta  regra  as  reuniões  destinadas  a  apreciar  e  decidir  sobre

impugnação de inscrições, prevalecendo apenas o aviso por escrito 48 (quarenta e oito) horas antes

da reunião. Havendo acolhimento da impugnação, far-se-á nova convocação da Assembleia.

Art. 29 - Salvo exceções estatutárias, o Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

a) em primeira convocação, com metade mais um dos seus membros; 

b) em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer número.

Art. 30 - O Conselho Deliberativo será convocado pelo seu presidente ou a pedido do presidente da

Diretoria Executiva ou por cinco membros do próprio Conselho, para tratar de assuntos gerais da

entidade.

Art. 31 - O presidente do Conselho Deliberativo, em seus impedimentos, será substituído pelo seu

vice-presidente.

Art. 32 - As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria de votos, salvo nos

casos previstos neste Estatuto, e as votações serão nominais. 

Parágrafo  Único  -  Não serão  admitidas  procurações  para  votações  e  deliberações  no Conselho

Deliberativo. 

Art. 33 - Os Conselheiros que, sem causa justificada, faltarem a três reuniões consecutivas perderão

automaticamente seus mandatos, o que deverá constar da ata da reunião respectiva. 

Art. 34 - Nas votações, serão considerados eleitos os que obtiverem maioria de votos e, em caso de

empate, proceder-se-á a novo escrutínio, no qual só poderão ser votados os candidatos empatados;

ocorrendo novo empate, será considerado eleito o associado de matrícula mais antiga ou o mais

idoso. 

Art. 35 - Os trabalhos de cada sessão serão registrados em ata, em livro próprio, redigida por um

dos  secretários,  assinada  pelo  presidente,  pelos  secretários  e,  se  houver  eleição,  pelos  fiscais

escrutinadores. 

Capítulo VI

Da Administração Geral



Art. 36 - A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados será administrada e dirigida por

uma diretoria, com mandato de dois anos, composta de: 

a) Presidente; 

b) Vice-Presidente;

c) Primeiro Secretário; 

d) Segundo Secretário; 

e) Primeiro Tesoureiro; 

f) Segundo Tesoureiro; 

g) Diretor do Patrimônio; e, 

h) Consultor Jurídico.

§ 1º- A administração da APAC poderá ainda ser auxiliada por comissões e departamentos, sempre

que  a  diretoria  o  julgar  conveniente,  as  quais  serão  criadas  pelo  presidente,  que  lhes  dará

denominação, atribuição e nomeará seus membros, cujo número fixará.

§  2º-  Excetuando-se  o  cargo  de  Presidente  da  Diretoria  Executiva  os  demais  membros  serão

nomeados, demitidos e substituídos ao livre arbítrio do presidente da Diretoria Executiva. 

Art. 37 - A Diretoria, que exercerá todos os poderes que são conferidos por este Estatuto, reunir-se-

á, no mínimo, uma vez por mês, em dia e hora que serão previamente designados pelo presidente e

decidirá por maioria absoluta de seus membros.

§ 1º- Decidirá também sobre a exclusão de associados por falta grave.

§ 2º- Os trabalhos de cada reunião da Diretoria serão registrados em ata, em livro próprio redigida

por um dos secretários, devidamente assinada, após aprovação pelo presidente e secretário. 

§ 3º- O Diretor que, sem justa causa, faltar a três reuniões consecutivas perderá automaticamente

seu mandato, o que deverá constar da ata da reunião respectiva.

Art.  38  -  Sem  prejuízos  das  responsabilidades  individuais  de  cada  diretor,  o  presidente  será

responsável perante a Assembleia Geral, e o Conselho Deliberativo pela administração e orientação

geral da APAC. 

Art. 39 - Em caso de impedimento, o presidente será substituído pelo vice-presidente e pelos demais

diretores, em exercício, na ordem estabelecida no artigo 36. 

Art. 40 - A renúncia,  demissão ou morte do presidente implica na renúncia automática de toda

diretoria, a qual, entretanto, terá seu mandato prolongado, no máximo por trinta dias, para a posse

da Diretoria que for organizada pelo novo presidente eleito.

Parágrafo Único - Ocorrendo vaga do presidente, quando faltar menos de 90 (noventa) dias para o

término do mandato da Diretoria, será seu cargo ocupado pelo vice-presidente, independentemente

de  qualquer  formalidade,  além  da  comunicação  que  o  vice-presidente  fará  ao  Conselho

Deliberativo.



Capítulo VII

Da Diretoria Executiva

Art. 41 - Competirá ao Presidente: 

a) representar a Entidade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todas as suas relações para

com terceiros; 

b) convocar as reuniões da Diretoria, solicitar reuniões do Conselho Deliberativo e da Assembleia

Geral, presidindo a primeira; 

c) contratar e dispensar empregados da APAC; 

d) rubricar todos os livros necessários à escrituração da Entidade; 

e) escolher dentro do quadro social os membros da Diretoria, assim como exonerá-los a pedido ou

não, dando conhecimento desses atos ao Conselho Deliberativo; 

f)  assinar  contratos  e  convênios,  inclusive  os  de  parcerias,  diplomas  honoríficos,  cheques,

duplicatas, títulos de créditos, cauções e ordens de pagamento e quaisquer documentos de ordem

financeira; 

g) autorizar despesas previstas e ordenar seus pagamentos; 

h)  apresentar  ao  Conselho  Deliberativo  relatórios  circunstanciados  das  atividades  da  APAC e,

anualmente, o respectivos balancete financeiro e demais obrigações estatutárias; 

i)  empossar  diretores  quando  ocorrer  vaga  durante  o  mandato,  dando  ciência  ao  Conselho

Deliberativo; e, 

j) apresentar planos de trabalho para o exercício seguinte.

Parágrafo Único - A substituição do Presidente dar-se-á por morte, renúncia ou grave violação ao

estatuto, neste caso, após tomadas às medidas de direito.

Art. 42 – O mandato do Presidente da Diretoria Executiva será de 2 (dois anos), permitidas 2 (duas)

reeleições consecutivas. 

Art. 43 - Ao vice-presidente competirá substituir o presidente em suas faltas e impedimentos legais. 

Art. 44 - Ao primeiro secretário competirá: a) dirigir e superintender os trabalhos da secretaria; b)

redigir as atas das reuniões da diretoria; e, c) assinar carteiras de identidade social.

Art. 45 - Ao segundo secretário competirá substituir o primeiro, em suas faltas e impedimentos, e

auxiliá-lo em suas funções.

Art. 46 - Ao primeiro tesoureiro competirá: a) superintender e gerir todos os serviços da tesouraria,

cujos  fundos,  valores  e  escrituração  ficam  sob  sua  guarda;  b)  assinar  recibos,  fiscalizar

recebimentos, arrecadar receita da Associação e, juntamente com o presidente, cheques, ordens de



pagamento e quaisquer títulos de responsabilidade; c) efetuar pagamentos de contas, fornecimentos

e despesas com o “pague-se” do presidente;  d) fornecer  ao Conselho Fiscal  todos os  informes

solicitados; e) organizar os balanços e demonstrativos de recitas e despesas da APAC; f) manter em

dia as escriturações e a relação de associados quites e atrasados da Associação; e, g) efetuar todo

movimento financeiro da Entidade em banco designado pelo presidente.

Art. 47 - Ao segundo tesoureiro compete substituir o primeiro em suas faltas e impedimentos legais.

Art. 48 - Ao Diretor do Patrimônio compete zelar pela guarda de todos os bens da Associação,

mantendo escrituração competente e balanço patrimonial.

Art.  49  -  Ao  Consultor  Jurídico  compete  prestar  assistência  jurídica  à  Entidade,  a  critério  do

presidente.

Art. 50 - Cada diretor terá autonomia de atuação para exercer as suas atribuições previstas neste

estatuto ou determinadas por ato Presidencial, ressalvado ao disposto no artigo 38.

Capítulo VIII

Do Conselho Fiscal 

Art. 51 - O Conselho Fiscal será composto de três membros, a saber: a) um associado que tenha

conhecimentos  técnicos  na  área  financeira,  eleito  pela  Assembleia  Geral,  competindo-lhe  a

presidência do Conselho Fiscal; b) presidente da Câmara Municipal; c) presidente da OAB, seção

da sede da APAC.

Art. 52 - Competirá ao Conselho Fiscal: a) examinar todas as contas, balancetes, balanços, dando

seu parecer sobre os mesmos; e, b) solicitar, se necessário, da tesouraria ou da presidência todos os

esclarecimentos necessários à elaboração de seus pareceres.

Art. 53 - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas pela maioria de seus membros.

Parágrafo  Único  -  As  reuniões  do  Conselho  Fiscal  serão  realizadas  em  qualquer  época,  por

convocação do seu presidente.

Capítulo IX

Dos Voluntários e dos Estagiários

Art. 54 - A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados- APAC aceitará a prestação de

serviços voluntários conforme Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Parágrafo Único- Não há impedimento para admissão no quadro de funcionários de voluntários ou



estagiários pelo regime da CLT.

Art. 55 - Os critérios para ser voluntário da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

(APAC) são os seguintes: a) preencher o interessado as condições do § 3º do art.  20 e ter  boa

conduta social para prestar o serviço voluntário; e, b) antes de iniciar o trabalho, o voluntário deverá

frequentar o curso de formação de voluntário e por ele ser aprovado, salvo nos casos urgentes e

específicos, mediante portaria do Presidente da APAC, devidamente justificados.

Art. 56 - Deveres do Voluntário: a) preencher e assinar o “Termo de adesão para voluntário”, antes

de iniciar o trabalho voluntário na entidade; b) seguir  os horários e tarefas escritas na ficha do

voluntariado; c) cada alteração de horário deve constar na ficha anexa ao termo de Adesão; d)

executar fielmente, com responsabilidade, a tarefa que lhe for confiada; e) justificar sua falta e

avisar antecipadamente sua ausência; f) o voluntário deve zelar como todos os outros funcionários

pelo bom uso de equipamentos e materiais da entidade; g) todas as reclamações devem ser levadas

diretamente à Presidência da APAC que responderá pelos voluntários ou por quem este delegar

poderes;  e,  h)  participar  de  reuniões  dos  voluntários  e  capacitações.§  1º-  Todas  as  atividades

deverão ser desenvolvidas gratuitamente;§ 2º- Qualquer atividade externa deverá ser comunicada ao

presidente, o qual designará, se necessário, um dirigente da entidade, a fim de colaborar com o

voluntário.

Art. 57 - É proibido ao voluntário: a) circular no espaço de trabalho que não pertence à tarefa a ele

confiado; b) qualquer tipo de envolvimento particular com os funcionários e/ou voluntários dentro

do horário de trabalho; c) fazer circular no recinto da entidade rifas, abaixo-assinados ou promover

sorteios e apostas de qualquer natureza, sem autorização expressa da Diretoria; d) levar e usar, fora

do recinto da entidade, para fins particulares, materiais, equipamentos ou máquinas pertencentes à

APAC; e) provocar e manter a desarmonia na APAC; f) deixar de obedecer as normas que regem a

APAC; e, g) promover suscitações de ordem política ou religiosa.

Art. 58 - A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) aceitará a prestação de

serviços de estagiários conforme LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

§ 1º- Serão aceitos como estagiários os alunos matriculados em cursos vinculados ao ensino público

e particular.

§ 2º- Os alunos interessados devem comprovadamente estar freqüentando cursos de nível superior,

profissionalizante de 2º grau ou escolas de educação especial.

Art. 59 - Os estagiários devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem

executados,  acompanhados  e  avaliados  em  conformidade  com  os  currículos,  programas  e

calendários escolares.

§  1º  -  O  estágio  independentemente  do  aspecto  profissionalizante,  direto  e  específico,  poderá

assumir  a  forma  de  atividade  de  extensão,  mediante  a  participação  do  estudante  em



empreendimentos ou projetos de interesse da APAC.

§ 2º – A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante

e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino.

Art. 60 - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber

bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, resalvando o que dispuser a

legislação  previdenciária,  devendo  o  estudante,  em  qualquer  hipótese,  estar  segurado  contra

acidentes pessoais.

§ 1º - A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar- se

com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio.

§ 2º - Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum acordo

entre o estagiário e a parte concedente do estágio.

Art.  61 -  É expressamente  proibido aos  estagiários:  a)  circular  no espaço de trabalho que  não

pertence à tarefa a ele confiada; b) qualquer tipo de envolvimento particular com os funcionários

e/ou voluntários dentro do horário de trabalho; c) fazer circular no recinto da entidade rifas, abaixo-

assinados  ou  promover  sorteios  e  apostas  de  qualquer  natureza,  sem  autorização  do  Diretor

Coordenador;  d)  levar  e  usar,  fora  do  recinto  da  Entidade,  para  fins  particulares,  materiais,

equipamentos ou máquinas pertencentes à mesma; e) deixar de obedecer às normas que regem a

APAC; e, f) promover suscitações de ordem política ou religiosa.

Parágrafo Único - Os voluntários e estagiários serão sempre acolhidos respeitosa e fraternalmente,

podendo participar de todos os atos solenes programados pela APAC e, inclusive, das atividades

educacionais e recreativas proporcionadas aos recuperandos.

Capítulo X

Do Patrimônio e do Fundo Social

Art. 62 - O patrimônio social constitui-se de bens móveis e imóveis, subvenções, donativos, etc.

Art. 63 - A receita da APAC será constituída de:

a) contribuições de todo gênero a que são obrigados todos os associados;

b) donativos que não tenham fins determinados;

c) rateios e subscrições destinados às necessidades extraordinárias;

d) convênios e parcerias;

e) subvenções governamentais; e,

f) verbas oriundas dos juizados especiais.

§ 1º - Essas rendas, recursos e eventual resultado operacional, serão aplicados integralmente na



manutenção e desenvolvimento de objetivos institucionais, no território nacional.

Art. 64- Constituirão títulos de despesas:

a) o pagamento de impostos, taxas, salários, gratificações e outros;

b) os gastos com as atividades discriminadas no artigo 2º deste Estatuto;

c) os gastos com aquisição e conservação do material de bens da APAC;

d) despesas eventuais devidamente autorizadas; e,

e) folhas de pagamento e contribuições fiscais.

Capítulo XI

Dos Regimentos, Regulamentos e Avisos.

Art.  65-  A Diretoria  baixará  e  divulgará,  se  necessário,  regimento  interno,  avisos,  portarias,

regulamentos e avisos complementares às disposições estatutárias.

Parágrafo Único- As medidas transitórias serão sempre expedidas em forma de portarias assinadas

por quem de direito e afixadas, com devida antecedência em quadro próprio. 

Capítulo XII

Disposições Gerais 

Art. 66- Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais, não

havendo entre eles obrigações recíprocas.

Art. 67- A dissolução da APAC ou se cassada a sua autorização de funcionamento só se dará se o

Conselho Deliberativo, em sessão convocada para esse fim, decidir conforme dispõe o art. 15 §

único, deste estatuto.

Parágrafo Único- Com a dissolução ou cassação de seu funcionamento a APAC, subsistirá para os

fins de liquidação, até que se conclua, e o registro de sua dissolução será averbado onde a pessoa

jurídica estiver inscrita.

Art.  68-  Confirmada  a  dissolução  da  APAC,  o  seu  patrimônio,  depois  de  satisfeitos  os

compromissos sociais e ouvida a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenado- FBAC será

doado a instituição congênere ou assistencial ou, ainda, a entidade pública, designada pela própria

assembleia,  desde  que  tenha  personalidade  jurídica,  sede  e  atividades  preponderantes  e  esteja

situada na mesma unidade da Federação sede da APAC extinta.

Art.  69-  De todos  os  impressos  da  APAC constará  a  seguinte  inscrição:  “Amando o  próximo,



amarás a Cristo”.

Art. 70- As funções dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o

recebimento  de  qualquer  lucro,  salário,  bonificação  ou  vantagem,  provenientes  ou  oriundas  da

entidade.

Art. 71- A entidade não distribuirá lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou

parcelas de seu patrimônio sobre nenhuma forma ou pretexto.

Art.  72-  A fundação  da  APAC depende  de  expressa  autorização  da  Fraternidade  Brasileira  de

Assistência aos Condenados- FBAC, mediante compromisso de obediência à “Metodologia APAC”

destinada à recuperação de condenados (as) a pena privativa de liberdade.

Parágrafo  Único-  A APAC,  para  o  exercício  de  suas  atividades,  será  classificada  obrigatória  e

periodicamente pela FBAC e pagará a taxa de sua filiação.

Art. 73- Os casos omissos ou não previstos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva

ou pelo Conselho Deliberativo, de acordo com os princípios de direito.

Art. 74- O presente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, por

decisão da maioria absoluta dos Associados, em Assembleia Geral, especialmente convocada para

esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em Cartório ou onde a lei designar.

Art. 75- Revogam-se as disposições em contrário.

Ji-Paraná-RO, 11 de junho de 2015.

Gilson Magalhães da Cruz

Thiago da Silva Viana

OAB/RO 6227

Consultor Jurídico 
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Relatório de acompanhamento  process ual

PromotoriaDescriçã o Envolvi doPróxim o Curadoria UsuárioNaturezaProcess o Situaçao

art 155 §4, i cp e art 14 lei 10826/03 - 4 anos
9meses
Livramento condicional

ademir martins de paula03/06/2020 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0015177-83.2012.8.22.0005 agendado

LIVRAMENTO CONDICIONAL ADENILSON APARECIDO
LEMOS

18/06/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0000662-04.2016.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Adevânio da Silva Gomes18/11/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0010967-18.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Adilson Turibio de Souza10/02/2023 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0111630-19.2007.8.22.0005 agendado

art 180, caput, art 121§2, IV CP (13 anos)
Livramento condicional

Adriano Leonidio Gomes04/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0118262-27.2008.8.22.0005 agendado

art 157 cc art 14, ii cp - 1 ano 4 meses
livramento condicional

adriano moraes da silva07/10/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0012343-73.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Agrimar Custódio de Jesus29/01/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001012-23.2015.8.22.0006 agendado

art 16 e 12 lei 10826/03 e 157§2 i e ii cp (14
anos 10 meses)
Livramento Condicional

Ailton Ribeiro Costa09/12/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001197-37.2010.8.22.0006 agendado

livramento condicional Alencar Saulo Ribeiro06/11/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal1001031-44.2017.8.22.0005 agendado

livramento condicional Alençavio Rodrigues Ferreira06/08/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002776-13.2016.8.22.0005 agendado

155 §4 ii, 157 caput, 155 cc art 14, ii todos cp e
art 28 lei 11343/06 -8 anos
livramento condicional

alessandro sebastião neves
santos

06/12/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0005188-19.2013.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Alexandra de Souza Carvalho24/12/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0011962-31.2014.8.22.0005 agendado

129§9 (2x), 147 caput, 121 caput cc art 14, ii,
157 caput, cc art 14, ii, 157§2, ii
livramento condicional

allison lino da silva07/08/2025 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0065825-03.2008.8.22.0007 agendado

Livramento condicional Almir Andre dos Santos24/02/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000784-17.2016.8.22.0005 agendado

art 121 §2, iv cc art 29 §1 cp (10 anos)
Livramento Condicional

Amauri Claúdio Dutra05/04/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaCriminal0000280-50.2012.8.22.0005 agendado

art 157 §2 i e ii cp (5anos 4meses 13 dias)
Livramento Condicional

Anderson Santana Nobre25/09/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0017181-25.2014.8.22.0005 agendado

Livramento condicional André Luis Tiago de Oliveira09/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001105-52.2016.8.22.0005 agendado
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livramento condicional André Navarro Campos29/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal1002553-09.2017.8.22.0005 agendado

157 §2 i e ii cp (5 anos 4 meses 13 dias)
Livramento Condicional

Angélica Vilhalva Belasque23/09/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0017183-92.2014.8.22.0005 agendado

art 213, caput cc art 224 "a" e 226, ii cp (10
anos 6 meses)
livramento condicional

antônio carlos da silva04/11/2020 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0010078-69.2011.8.22.0005 agendado

livramento condicional Antonio José da Conceição15/02/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0002524-49.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Antônio Pereira Batista11/10/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002196-80.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Antônio Pinheiro30/10/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0013005-71.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Antônio Rocha Rodrigues30/08/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000966-03.2016.8.22.0005 agendado

155§4, i e iv cc art 14,ii, 155§4 iv. 121§§1 e2,
iv, 155§1, §2 e§4, i na forma 71 cp-10a 10m
livramento condicional

arildo francisco da silva20/01/2025 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0005944-77.2003.8.22.0005 agendado

livramento condicional Armando dos Santos Sousa
Junior

13/07/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0005389-40.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Arnaldo Rosa Ferreira12/10/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0009184-30.2010.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Caique Pereira dos Santos13/10/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002464-37.2016.8.22.0005 agendado

157, §2º, i, 157 §2º cp (12 anos e 10 meses)
Livramento Condicional

Celso Moreira Mendes05/01/2025 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003090-61.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Cicero Soares de Oliveira13/01/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0006116-04.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Cilso Penha da Cruz21/04/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0010135-42.2015.8.22.0007 agendado

art 157 §2, ii cp - 5 anos 9 meses 10 dias
livramento condicional

clarice thomazelli03/03/2019 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0014893-41.2013.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Claudemir Raimundo da Silva30/10/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0006443-41.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Claudiana Correia de Sousa15/11/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001712-55.2013.8.22.0010 agendado

Livramento condicional Claudilene Pereira Guimarães07/03/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0015477-74.2014.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Cláudio Roberto dos Santos26/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003526-20.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Cleberson dos Santos Coimbra09/09/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0240631-86.2009.8.22.0005 agendado

art 14 10826/03, art 30 e 310 ctb, art 33 e 35 lei
11343/06 - 14 anos 6 meses
livramento condicional

cleberson gonçalves de alcantara29/04/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0001100-40.2010.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Cleiton Pereira dos Santos12/04/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal1000354-14.2017.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Clélio de Assis Mendes27/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0033520-40.2006.8.22.0005 agendado

livramento condicional Clenilson Nazaro da Silva16/03/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0006545-97.2014.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Coronito Barbosa da Silva Neto07/11/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0066648-46.2009.8.22.0005 agendado

art 33 lei 11343/06 - 6 anos 3 meses
Livramento Condicional

Cristiano Lopes dos Santos04/04/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000046-34.2013.8.22.0005 agendado
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Livramento condicional Cristiano Rodrigues Lopes20/06/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001827-86.2016.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Dalton Guilherme de Moraes
Marciel

24/11/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002058-16.2016.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Daniel Bento Filho04/04/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0028446-05.2006.8.22.0005 agendado

Livramento condicional David Alves Neto04/11/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001366-17.2016.8.22.0005 agendado

art 33 lei 11343/06, 180 caput, 157 §2º i e ii cp -
8 anos 10 meses
Livramento Condicional

David de Hansiley de Sousa de
Oliveira

06/05/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002184-08.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Davi Rodrigues06/02/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000093-58.2016.8.22.0019 agendado

livramento condicional Dayane da Silva02/05/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal1001439-35.2017.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Debora Brum de Melo24/08/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0009964-09.2006.8.22.0005 agendado

livramento condicional Delvanio Falquevics da Silva04/03/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000860-41.2016.8.22.0005 agendado

art 33 caput cc art 40, v 11343/06 - 7 anos 2
meses 12 dias
Livramento Condicional

Denilson Macedo de Lima29/04/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002131-90.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Diego Dias Pereira03/08/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001358-40.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Edésio Malaquias Freire27/01/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000509-06.2014.8.22.0016 agendado

Livramento condicional Ediginaldo de Oliveira Silva09/10/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001499-59.2016.8.22.0005 agendado

art 157 §2 i e ii cp ( 5 anos 4 meses)
Livramento Condicional

Edilson Celestino da Silva22/09/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0012779-95.2014.8.22.0005 agendado

art. 33 11343 e 297 cp
Livramento condicional

edilson oliveira da silva21/10/2019 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica dra. eikoExecução Penal0008898-82.2011.8.22.0005 agendado

livramento condicional Edmilson Mota de Oliveira21/08/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003121-76.2016.8.22.0005 agendado

157 caput cp ( 4 anos)
Livramento Condicional

eduardo martins de lima10/11/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaCriminal0017185-62.2014.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Edvaldo Rodrigues de Lima13/02/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0014894-26.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Elias Luiz da Silva22/08/2024 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0010443-21.2014.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Elias Rodrigues de Souza30/03/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0013053-25.2015.8.22.0005 agendado

art 33 caput cc art 40 v 11343/06 (9anos 11
meses)
Livramento condicional

Eliezer dos Santos Silva05/05/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000331-61.2012.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Eliseu da Silva Meira19/03/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0005769-63.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Elizeu Ferreira Pimentel04/02/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003728-89.2016.8.22.0005 agendado

art 33 11343/06, 244-b eca, 180, caput, 155 §4,
i e iv cp ( 7 anos rec.)
Livramento Condicional

Elton Jhon Rodrigues Ferreira25/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0009740-95.2011.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Emerson Rocha de Almeida12/09/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001722-80.2014.8.22.0005 agendado
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159 cp e art 213 e 214 cp (30 anos e 06
meses)
Livramento Condicional

Erenaldo Mendes Dobler19/02/2022 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0032687-95.2001.8.22.0005 agendado

art. 33 lei 11343  art. 333 e art. 317 cp
Livramento condicional

Evandro Carlos Pereira Gama27/12/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal dra. eikoExecução Penal0103770-30.2008.8.22.0005 agendado

livramento condicional Fábio Brito de Souza13/10/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003229-45.2015.8.22.0004 agendado

Livramento condicional Fábio dos Santos Menezes24/09/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0007676-78.2012.8.22.0005 agendado

art 155 caput cc art 14, ii (2x), 155 § 4º cc art
14, ii, 155 §4 i e iv, 307 cp-5anos 15d
livramento condicional

fabio gonçalves dias ou Edmar
da Conceição Araujo

31/07/2020 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0008634-30.2013.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Fabio Junior Fernandes Pessoa30/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0090527-53.2007.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Felipe Pascoal de Lima Junior05/02/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0005897-20.2014.8.22.0005 agendado

art 157 §2, i e ii cp - 5 anos 6 meses
Livramento Condicional

Fernando Sebastião de Paula28/01/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001342-23.2015.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Ferrário Oliveira Sales23/09/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0011736-26.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Flávio Inácio da Silva19/02/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003318-65.2015.8.22.0005 agendado

art 157§2, I e II cp (5 anos 4 meses)
Livramento condicional

Francisco Assis Pereira de Sales18/09/2023 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0006465-70.2013.8.22.0005 agendado

157 §2, i, 155 §4, iv, 307, 155 caput, 180 cp, 28
lei 11343/06 - 9 anos 11 meses
livramento condicional

gean de oliveira lobo02/06/2022 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0003094-98.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Gecival dos Santos26/05/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0007822-16.2012.8.22.0007 agendado

Livramento Condicional Genézio Cícero Pereira dos
Santos

08/09/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0099211-98.2006.8.22.0005 agendado

livramento condicional Geraldo da Conceição Oliveira01/04/2023 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0000741-88.2013.8.22.0004 agendado

art 33 11343/06 - 3 anos 4 meses
Livramento Condicional

gian azevedo santana22/06/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0004576-47.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Gilson Santiago Siqueira02/12/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001623-58.2010.8.22.0003 agendado

livramento condicional Helio Valentim07/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0011149-72.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Idelvane da Silva Xavier04/11/2022 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001810-42.2015.8.22.0019 agendado

Livramento condicional Inês Antônio31/03/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0060690-21.2005.8.22.0005 agendado

art 33 11343/06, art 180 caput, art 333 cp - 8
anos
Livramento Condicional

irineu ramos da silva13/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0003086-24.2013.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Israel Neto Dias25/10/2023 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0057440-14.2004.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Ivanilson Cont da Silva17/11/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0014097-16.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Izaias Forato Pereira11/09/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001188-36.2011.8.22.0006 agendado
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art 157 §2º, i e ii cp - 6 anos 5 meses
livramento condicional

janderson julio santos silva de
paula

01/09/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0015535-77.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Jeferson Aparecido de Jesus
Ferreira

13/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002106-72.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Jefferson Linhares da Silva18/11/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0014901-15.2009.8.22.0019 agendado

livramento condicional Jéssica Castro de Almeida02/12/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000034-97.2016.8.22.0010 agendado

livramento condicional Jheferson Gonçalves Gusmão06/04/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0004615-15.2012.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Jonatan Basílio Dutra13/02/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0006442-56.2015.8.22.0005 agendado

art 184 §2 (2x) cp  - 4 anos reclusão
livramento condicional

jordel silva dos santos20/05/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0004351-27.2014.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional José Antônio da Silva31/08/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0012755-67.2014.8.22.0005 agendado

Livramento condicional José Cândido27/12/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001049-19.2016.8.22.0005 agendado

art 121§2º, ii, iii e iv cp (16 anos) livramento
condicional

josias carvalho de oliveira15/09/2022 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0008447-27.2010.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Josiel de Souza Alves29/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000133-82.2016.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Jovanice Siqueira Profeta07/11/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002454-66.2011.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Juares Franco Ribeiro4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001503-33.2015.8.22.0005 ativo

livramento condicional Juliano Brito dos Santos25/05/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0005187-63.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Juliano Gregório Silveira22/09/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003293-18.2016.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Juliano Hetkoski Alves17/09/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0010482-52.2013.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Júlio César de Jesus Andrade30/06/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001038-24.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Juscilene Lopes Diniz23/08/2022 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003628-37.2016.8.22.0005 agendado

art 121 §2 i e iv cp - 12 anos
livramento condicional

kalebe freitas silva11/08/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0008589-60.2012.8.22.0005 agendado

art 157§2 i e ii, 155§4 i, iii e iv cc art 14, ii cp ( 7
anos 6 meses)
Livramento Condicional

kerlison de andrade de castro22/07/2019 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0014040-66.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Leandro Cardoso Reis14/11/2024 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0040160-59.2006.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Leandro Chiane Siqueira08/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0003311-88.2006.8.22.0005 agendado

art 33 caput cc art 40, iii e v (2x) lei 11343/06 -
10 anos 9 meses 10 dias
livramento condicional

ligiane rodrigues da silva11/09/2017 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0011202-53.2012.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Lindoval De Jesus Gonçalves07/09/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0007804-98.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Lucas Fermino Correia30/01/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal1000534-30.2017.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Lucinei Aparecido dos Santos29/11/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaCriminal0002237-47.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Luiz Felipe da Silva Andrade06/06/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000966-12.2016.8.22.0002 agendado
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livramento condicional Luiz Paulo de Oliveira16/08/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001037-05.2016.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Luzimar Guimarães da Silva30/03/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0001066-55.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Magno Wilson da Silva Nogueira30/10/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001244-93.2015.8.22.0019 agendado

Livramento Condicional Manoel Carlos de Andrade10/06/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0011391-26.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Marcelo Rodrigues Souza04/06/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0010533-34.2011.8.22.0005 agendado

livramento condicional Marcelo Teixeira dos Santos23/01/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0013413-28.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Marcilio Cicero de Oliveira05/05/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0074535-81.2009.8.22.0005 agendado

art 157§2º, i e ii na forma do art 71 (2x) - 7
anos 4 meses 20 dias
livramento condicional

márcio costa de paula28/10/2020 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0014415-67.2012.8.22.0005 agendado

livramento condicional Marcio Rodrigues Bragança12/11/2028 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0006472-33.2011.8.22.0005 agendado

livramento condicional Marcos Clara de Souza19/06/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0012860-49.2011.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Marcos da Rocha Silva04/11/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001275-24.2016.8.22.0005 agendado

art 163 par. unico e 354 cp, art 244-b eca, art
33 11343/06 (6 anos 5 meses)
livramento condicional

marcos de oliveira strelow19/04/2019 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0001471-96.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Marcos dos Santos França28/12/2023 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0007271-05.2009.8.22.0019 agendado

livramento condicional Marcos Henrique Martins19/02/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0004032-88.2016.8.22.0005 agendado

art 155 §4 ii e iv cp - 2 anos
Livramento Condicional

Maria Aparecida de Souza Porto02/02/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0011972-46.2012.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Maria Nilta Batista Alves12/11/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0100700-39.2007.8.22.0005 agendado

art 33 caput lei 11343/06 - 5 anos 6 meses
livramento condicional

mateus david netto de carvalho18/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0034312-86.2009.8.22.0005 agendado

livramento condicional Mauricio Cláudio Dutra21/10/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002055-61.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Maycon Douglas Ferreira Tomaz16/09/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0008381-71.2015.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Maykon Nascimento09/07/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0004869-80.2015.8.22.0005 agendado

art 33 cc art  40 11343/06 -5 anos 2 meses 15
dias
livramento condicional

neldisson sandis oliveira25/09/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0009695-86.2014.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Neusa Maria dos Santos02/05/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0017094-45.2009.8.22.0005 agendado

LIVRAMENTO CONDICIONAL NILVANIA DA SILVA BOSI28/10/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0012190-74.2012.8.22.0005 agendado

art 33 11343/06 ( 11 anos 8 meses)
livramento condicional

otoniel de araújo08/11/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaCriminal0013342-89.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Ozias de Oliveira Ferreira22/03/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0117840-59.2007.8.22.0014 agendado

art 157 §2 i cc art 14, ii cp - 03 anos 6 meses
livramento condicional

pablo ericks francisco alves03/06/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0016705-84.2014.8.22.0005 agendado
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livramento condicional Paulo José Bebiano13/04/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001133-44.2012.8.22.0010 agendado

art 157 §2 ii (2x) e art 157 §2, ii (2x) na forma
art 70 cp ( 7 anos 2meses 13 dias)
livramento condicional

pedro henrique vasconcelos
freitas

05/04/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0012956-59.2014.8.22.0005 agendado

art 12 lei 6368/76 (5anos reclusão)
livramento condicional

rafael alves dos santos02/04/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0015307-05.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Rafael dos Santos Pereira15/03/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001929-11.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Rafael dos Santos Soares03/07/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002583-95.2016.8.22.0005 agendado

art 155, caput e art 121§2, I e IV, art 61 II "f",
art 65 III "d" todo cp (16 anos 10 meses)
Livramento condicional

Raimundo Caetano de Oliveira27/03/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0050255-51.2006.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Reenoar Peerre Gomes da Costa24/07/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0000508-21.2014.8.22.0016 agendado

art 33 cc art 40 11343/06, art 14 10826/03, 155
§4 cc 14, ii cp (10a 8m 10dias)
livramento condicional

reginaldo valeriano do
nascimento

27/02/2018 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0002216-81.2010.8.22.0005 agendado

157 §2, i e ii cp  (6 anos 2 meses)
livramento condicional

reinaldo oliveira de paula27/12/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaCriminal0012662-41.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional Reinaldo Reis Xavier22/02/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000708-96.2016.8.22.0003 agendado

Livramento Condicional Renan Douglas Ferreira da Silva15/12/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0001596-93.2015.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Renato de Souza Cruz19/10/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0007282-03.2014.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Roberson Magno da Silva
Pionteck

29/12/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0007778-04.2011.8.22.0501 agendado

155 caput e 155§4, i e ii ccart 14, ii e art 157 cc
art 61, ii "h" na forma do 70 todos cp - 8a 5m
Livramento Condicional

Roberto Felipe de Lima19/11/2019 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0076716-55.2009.8.22.0005 agendado

livramento condicional Rogério Silva de Souza29/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal1001347-57.2017.8.22.0005 agendado

livramento condicional Ronie Santana Souza01/05/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0013449-67.2004.8.22.0011 agendado

livramento condicional Samuel Jonas Ayala07/01/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003450-88.2016.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Santina Aparecida Pereira19/11/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0000510-88.2014.8.22.0016 agendado

livramento condicional Savio Fernandes Gomes31/03/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0003087-09.2013.8.22.0005 agendado

livramento condicional - não dar cesta - um
mês no LC apenas

Sebastião josé Pinheiro Coelho16/12/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0001000-75.2016.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Sebastião Martins de Freitas10/01/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0036439-94.2009.8.22.0005 agendado

livramento condicional Sidenô Alves dos Santos /
Claudionor de Souza

22/11/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0008858-70.2010.8.22.0005 agendado

art 33 caput lei 11343/06 - 2 anos 6 meses
livramento condicional

silas dos santos cunha19/09/2017 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0015252-54.2014.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Silvanildo de Souza Conceição14/07/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0007373-11.2005.8.22.0005 agendado
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Livramento condicional Simone Faustino14/06/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002997-93.2016.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Sirvenio dos Santos08/07/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0097190-18.2007.8.22.0005 agendado

157§2º, I e II (5x), 155 §4, IV, art 311 cp (25
anos 10 dias)
Livramento condicional

Sivanir José Valentin06/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0075325-41.2004.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Stephano Lucas Rigon Costa27/02/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0005998-23.2015.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Suelen Alves dos Santos13/08/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000660-34.2016.8.22.0005 agendado

art 157§2 i e ii (2x) cp - 11 anos 4 meses
Livramento Condicional

sullivan da silva gomes28/02/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0005201-86.2011.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Thais Micaele Gama dos Santos02/07/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000472-38.2016.8.22.0006 agendado

art 33, caput, 11343/06. art 157 §2, i e ii cp - 09
anos 8 meses
Livramento Condicional

thiago ferreira leite15/03/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0010484-90.2011.8.22.0005 agendado

livramento condicional Uilquele Santana da Silva31/05/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0010876-88.2015.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Vagner Gonçalves Vidoti05/08/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002160-09.2014.8.22.0005 agendado

livramento condicional Vagner Santos de Oliveira16/12/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0012380-37.2012.8.22.0005 agendado

Livramento condicional Valdeci Braga dos Santos24/04/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0000225-66.2012.8.22.0501 agendado

Livramento condicional Valdeci Pereira da Silva29/06/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0018787-71.2003.8.22.0006 agendado

129§3º do cp (4 anos reclusão) aberto
Livramento Condicional

Valdeir Luciano Barbosa02/02/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0016468-50.2014.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Valdinei da Conceição24/10/2022 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0016706-69.2014.8.22.0005 agendado

157 §1º, 155§ 4º, cp (5 anos 4 meses)
livramento condicional

valdinei senna23/02/2019 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0016558-92.2013.8.22.0005 agendado

art 157§2, ii cp - 6 anos 2 meses 20 dias
Livramento Condicional

Valfrides Messias de Aredes02/05/2020 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0017823-95.2014.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Vanderlei Bezerra Cortes06/04/2021 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0008844-13.2015.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Vanderlei Santiago de Oliveira18/01/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0000010-12.2015.8.22.0008 agendado

livramento condicional Vanderlino Gonçalves da Silva19/10/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0009208-82.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Vilmar Oliveira da Silva22/05/2026 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0037018-12.2009.8.22.0015 agendado

Livramento Condicional Wagner Alves Elias13/10/2019 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0002468-74.2016.8.22.0005 agendado

livramento condicional Wagno Nogueira Macedo20/11/2017 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal1001441-05.2017.8.22.0005 agendado

Livramento Condicional Waldemir Ricardo de Oliveira14/10/2018 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal andréiaExecução Penal0002227-37.2015.8.22.0005 agendado

livramento condicional Walter de Castro18/09/2020 4ª prom. - 1ª tit. Execução Penal carlaExecução Penal0012527-58.2015.8.22.0005 agendado

art 157 §2 i e ii (2x) cp - 6 anos 10 meses 15
dias
Livramento condicional

wanderson moreira fermino06/01/2021 4ª prom. - 1ª tit. Criminal Genérica carlaExecução Penal0017825-65.2014.8.22.0005 agendado
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JI-PARANÁ

Ficha de Visita Domiciliar

1 – IDENTIFICAÇÃO

Nome:__________________________________________________________________________

Endereço:________________________________________________________________________

Telefone:_________________________________ Escolaridade: ___________________________

Quanto tempo reside no local?
____________________________________________________________________

2- MORADIA/ÁGUA/LUZ/COLETA DE LIXO

(     ) Própria     (   ) Cedida        (    ) Alugada Valor R$___________

(     ) Alvenaria    (    ) Madeira     (    ) Madeira e alvenaria

Observações____________________________________________________________________

Fornecimento de água   (    ) CAERD      (    ) poço artesiano    (   ) poço raso

Energia elétrica (    ) sim ______________   (    ) não_______________  

Coleta de lixo  (    ) sim___________     (    ) não______________

3- TRABALHO/OCUPAÇÃO

Profissão_______________________________________________________

Local de trabalho? ________________________________________ Renda R$_________

Registrado na Carteira de Trabalho    (    ) sim           (    ) não 

Observações:_________________________________________________________________

4- COMPOSIÇÃO FAMILIAR

Nome Paren. Idade Escol. Est.C Profissão Renda R$

Fone: (69) 3421 - 4088 | www.mpro.mp.br
Rua 06 de maio, nº 565 – Bairro Urupá – Cidade Ji-Paraná/RO – CEP: 76.900-259
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JI-PARANÁ

5. HÁ FAMILIAR RECEBENDO BENEFÍCIO  (   ) sim      (    ) não

Qual benefício: ___________________________________________________________________

5.1 Se não, há alguma necessidade? De quem? E qual?

6. Pessoas com deficiência 

(  ) Não      (  ) Sim                              Quantos______________     Idade ______________

7. Doenças Graves 

(  ) Não      (    )  Sim         Qual? _______________________

__________________________________________________

8. Dependência química 

(   ) Não   (  ) Sim    Qual__________________

(   ) Alcoolismo

(   ) Tabagismo

(   ) Outras

9. Necessita de algum tipo de atendimento específico ?

Sim  (   )          (   ) Não

Descreva:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10-OBSERVAÇÕES 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Fone: (69) 3421 - 4088 | www.mpro.mp.br
Rua 06 de maio, nº 565 – Bairro Urupá – Cidade Ji-Paraná/RO – CEP: 76.900-259
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JI-PARANÁ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Entrevistado:____________________________________Data___/___/___

Fone: (69) 3421 - 4088 | www.mpro.mp.br
Rua 06 de maio, nº 565 – Bairro Urupá – Cidade Ji-Paraná/RO – CEP: 76.900-259







Reunião  

APAC 

Você sabia? O quê? 

Na primeira TERÇA-FEIRA 

de cada mês 

Onde? 

Reunião  

APAC 

Você sabia? O quê? 

Na primeira TERÇA-FEIRA 

de cada mês 

Onde? 

Reunião  

APAC 

Você sabia? O quê? 

Na primeira TERÇA-FEIRA 

de cada mês 

Onde? 

Reunião  

APAC 

Você sabia? O quê? 

Na primeira TERÇA-FEIRA 

de cada mês 

Onde? 

Na OAB, ao lado do Fórum 
(Esquina c/ o MP) 

 
HORÁRIO: 

18 hrs e 30 min 

 

Na OAB, ao lado do Fórum 
(Esquina c/ o MP) 

 
HORÁRIO: 

18 hrs e 30 min 

 

Na OAB, ao lado do Fórum 
(Esquina c/ o MP) 

 
HORÁRIO: 

18 hrs e 30 min 

 

Na OAB, ao lado do Fórum 
(Esquina c/ o MP) 

 
HORÁRIO: 

18 hrs e 30 min 

 





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

APAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA

AOS CONDENADOS DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Membros da Diretoria Executiva

Tempo  virá.  Uma  vacina  preventiva  de  erros  e
violência se fará. As prisões se transformarão em
escolas  e  oficinas.  E  os  homens  imunizados
contra  o  crime,  cidadãos  de  um  novo  mundo,
contarão às crianças do futuro estórias de prisões,
celas, altos muros de um tempo superado.
Cora Coralina

Ji-Paraná/RO



Apresentação

Esse  documento  aborda,  de  forma  sucinta,  os  principais  pontos  que

demonstram a Constituição da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados –

APAC, no Município de Ji-Paraná/RO, bem como aborda a realização da 1ª Audiência

Pública e Seminário “Curso de Formação de Voluntários Método APAC”, ocorrido nos dias

29, 30 e 31 de maio de 2015 em nosso Município.

O  relatório  está  estruturado  a  partir  de  três  temas  que  identificam  a

formação da APAC em Ji-Paraná. São eles:

1. Breve relato sobre as visitas das autoridades do Estado de Rondônia ao

Estado de Minas Gerais e as APACs;

2. Constituição da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados-

APAC de Ji-Paraná/RO; 

3. Conclusão.

A finalidade deste relatório é apresentar o trabalho da APAC de Ji-Paraná,

desde sua constituição até o presente momento, como também destacar o importante

apoio do Ministério Público do Estado de Rondônia para realização deste projeto.

Os representantes da Diretoria da Apac de Ji-Paraná, nesta oportunidade,

manifestam o imenso orgulho e a grande satisfação em exercer esse honroso trabalho à

frente desta equipe abençoada que se formou em nosso município, visando tão somente

à recuperação de vidas.

1. Visita às APACs do Estado de Minas Gerais

Em outubro de 2014 o Procurador de Justiça Carlos Grott, Diretor do Centro

de Apoio Operacional de Política Penitenciária e Execução Penal-CAO-PPEP do MP/RO,

a Promotora de Justiça Eiko Danieli  Vieira Araki e o Coronel Paulo Cézar Figueiredo,

Secretário de Estado Justiça, foram até o Estado de Minas Gerais com o objetivo de

conhecer o sistema Penitenciário Mineiro, bem como as Parcerias Públicos Privadas do

Estado  Minas  Gerais  para  análise  de  possível  implantação  das  PPPs  no  Estado  de

Rondônia. 



Na ocasião, puderam conhecer a APAC de Santa Luzia e o Projeto Novos

Rumos do TJ/MG. Constataram que a referida instituição tem o propósito de proteger a

sociedade,  socorrer  as vítimas e promover a justiça,  sem deixar  de lado a finalidade

punitiva  da  pena,  evitando,  deste  modo,  a  reincidência  no  crime  e  proporcionando

condições para que o condenado se recupere e consiga a reintegração social.

Evidenciaram  diferenças  consideráveis  entre  o  Sistema  Penitenciário

comum  e  as  APACs,  uma  vez  que  o  método  apaqueano  adota  uma  metodologia

inovadora  e  eficaz,  capaz  de  dissipar  as  ‘mazelas  das  prisões’,  ressocializar  os

condenados e inseri-los na sociedade.

Em  fevereiro  de  2015,  novamente  uma  equipe  se  deslocou  ao  Estado

Mineiro com o mesmo objetivo. Agora, a comitiva conta com a participação de 18 (dezoito)

pessoas que puderam conhecer as APACs de Santa Luzia e Itaúna/MG.

- Procurador de Justiça -Diretor do CAOPPEP - Carlos Grott;

- Corregedor Geral de Justiça  -Rodney Pereira de Paula;

- Secretário de Estado e Justiça - Coronel Marcos José Rocha dos Santos;

- Assessor Especial /SEJUS - Magno de Andrade Moura;

-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - Benedito Antônio Alves;

-Secretário de Estado e Planejamento - George Alessandro Gonçalves Braga;

-Sub Defensor Público Geral  -  Marcus Edson de Lima;

-Secretária Adjunta da Assembleia Legislativa-ALE/RO - Maria Marilu Rosário de Barros Silveira;

-Casa Civil - Governo do Estado De Rondônia - Pedro Antônio Gevozdanovic Villar - 

-Promotores de Justiça: Alessandra Apolinário, Andréia Nucini Bogo, Eiko Danieli Vieira Araki e Elício
de Almeida e Silva;

-Assessor CAOP-PPEP-MPRO - José Coutinho e quatro Membros da Comissão Provisória da APAC
de Porto Velho-RO.

2. APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Ji-Paraná

A Promotora de Justiça Eiko Danieli Vieira Araki, com atuação na área de

Execução Penal desta comarca, desde sua visita às APACs no Estado de Minas Gerais

envolveu-nos com sua admiração pelo método apaqueano e começamos a conhecer o

que era  uma APAC através de comentários,  vídeos e indicações de sites  feitos  pela

representante deste Parquet.

Nos dias 29, 30 e 31 de março de 2015, houve a realização do I Seminário

Internacional - Promoção dos Direitos Humanos dos Condenados – a Intersetorialidade na

Experiência do Método APAC na cidade de Belo Horizonte/MG.



Com subsídio do Centro de Apoio Operacional de Política Penitenciária e

Execução Penal - CAO-PPEP do MP/RO, a Dra. Eiko Danieli Vieira Araki, a assistente

Carla Cristina Ferreira da Silva e o assessor do CAO-PPEP e integrante da APAC de

Porto Velho/RO, Sidney Rivero Tavernard,  tiveram a grata satisfação em participar do

referido evento. Nesta ocasião, acompanharam o seminário e tiveram a oportunidade de

conhecer a APAC de Nova Lima e seu grandioso trabalho com os reeducandos.

           Figura 1 - I Seminário Internacional – Promoção dos                              Figura 2 - Visita a APAC de Nova Lima-MG.
         Direitos Humanos dos Condenados. Belo Horizonte-MG.

Ao retornarem  a comarca de Ji-Paraná, iniciou-se  um ciclo de reuniões e

palestras  para  divulgação  do  método  APAC  em  Ji-Paraná,  sendo  convidados

representantes da Sociedade Civil Organizada, Empresários, Líderes Religiosos de vários

segmentos, Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS/RO, representantes dos Poderes

Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  dentre  outros,  para  participarem  de  reunião  na

promotoria  de  Ji-Paraná,  a  fim de conhecerem mais  sobre  a  APAC,  bem como para

convidá-los a participarem da 1ª Audiência Pública, formação de voluntários da Comarca

de Ji-Paraná.

Em maio de 2015, o Ministério Público do Estado de Rondônia em parceria

com a FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados) e com o apoio da

SEJUS e da AMPRO, promoveu a 1ª Audiência Pública e Seminário “Curso de Formação

de Voluntários Método APAC”, ocorrido nos dias 29, 30 e 31 de maio.

O  evento  contou  com  a  participação  da  sociedade  ji-paranaense  e  do

Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  como  também  com  a  participação  de  várias

autoridades de nossa comarca e região.



Figura 3 - 1ª Audiência Pública e Seminário - Curso de Formação de Voluntários: Método APAC.

Um dos principais objetivos do seminário foi demonstrar a possibilidade de

humanização do sistema penitenciário brasileiro. O inspetor de metodologia da FBAC,

Wellington da Silva, com a presença do recuperando do regime fechado Flávio Vilela,



discorreu  sobre  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  –  APAC,

apresentando  a  metodologia  de  valorização  humana,  que  oferece  aos  condenados,

condições de recuperar-se.

Nesta ocasião, a diretoria provisória de constituição da APAC em Ji-Paraná

já estava formada e depois do curso de formação de voluntários, a vontade em atuar

neste trabalho só aumentou.

A diretoria  provisória  tornou-se  definitiva  aos  11  junho  de  2015  com  o

registro do nosso Estatuto em Cartório.

A partir de então, por intermédio da Vara de Execuções Penais, Promotoria

de Justiça e Defensoria Pública, foi sugerido que trabalhássemos no acompanhamento

dos reeducandos em Livramento Condicional.

Aos 29 de setembro de 2015, o Juiz da Vara de Execuções Penais de nossa

comarca, após pedido da APAC para acompanhamento dos reeducandos em Livramento

Condicional, expediu a Portaria nº 002/2015-GAB-2ªCRIM autorizando que a partir desta

data realizássemos o acompanhamento mensal dos apenados.

O Trabalho da diretoria  da  APAC de Ji-Paraná com os reeducandos em

Livramento  Condicional  iniciou-se  em 03 de novembro de 2015,  onde são realizadas

reuniões mensais com palestras para todos os reeducandos em livramento condicional e

algum membro da família deles que quiserem acompanhá-los, com uma média de 200

participantes por evento.

A realização destas reuniões/palestras somente foi  possível pela parceria

com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Ji-Paraná, que além de aderir ao

projeto, gentilmente cedeu o uso de seu auditório. 

Nas palestras são abordados assuntos diversos e de relevância para esse

público,  como:  saúde,  educação,  formação  profissional,  palestras

motivacionais/valorização humana e educação sexual. 

Ao  final  das  palestras,  a  diretoria  da  APAC  de  Ji-Paraná  se  coloca  à

disposição  para  efetuar  atendimentos  pessoais  aos  reeducandos  que  necessitam  de

alguma ajuda/orientação. 



               Figuras 4 – Reuniões/Palestras do Livramento Condicional (APAC Ji-Paraná).

Em setembro de 2015, o Juiz da Vara de Execuções Penais da comarca de

Ji-Paraná, Drº Edewaldo Fantini Júnior, também teve a oportunidade de conhecer a APAC

de Itauná/MG durante o encontro Estadual dos Magistrados do Estado de Minas Gerais.



             Figura 5 – Encontro Estadual dos Magistrados do Estado de Minas Gerais e Visita a APAC Itaúna-MG.

Em fevereiro  de  2016,  o  Defensor  Público,  Drº  João  Verde  França  e  a

tesoureira  da  APAC  Marina  Navarro  Ubaldo  Ribeiro,  estiveram  no  Estado  Mineiro

visitando as APACS DE Itaúna e Nova Lima.

                                               Figura 6 – Visitas as APACs de Itaúna e Nova Lima-MG.

As  reuniões  com  os  reeducandos  do  livramento  condicional  continuam

sendo mensais. A diretoria apaqueana de Ji-Paraná continua atuante. Apresentaram três

projetos sociais com intuito de angariar recursos para a associação, sendo um para a

Justiça Federal, outro para a Procuradoria Regional do Trabalho (MPT) e o terceiro para o

Banco da Amazônia. O quarto projeto está em fase de elaboração.

Através  de  termo  de  doação  com  a  Instituição  Religiosa  Semeador  da

Galileia, conseguiram um Consultório Odontológico completo, para instalação no Centro

de Reintegração Social de Ji-Paraná quando de sua implantação.



Aos  27  de  junho  de  2016,  o  Governador  do  Estado  de  Rondônia,  Sr.

Confúcio Aires Moura, sancionou a Lei N. 3.840 que permite a atuação de entidades civis

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  para  com  a  gestão  de  unidades  prisionais,

destinadas  à  proteção  e  assistência  aos  apenados.  Mais  um  grande  passo  para  a

implementação das APACs em Rondônia, visto que a lei permite ao Estado fazer convênio

com as APACs para que possam funcionar e auxiliar no cumprimento de pena.

Aos 17 de agosto  de 2016,  o  Prefeito  de  Ji-Paraná,  Sr.  Jesualdo Pires,

sancionou  a  Lei  Municipal  nº  2979  que  declara  como  de  Utilidade  Pública  a  APAC-

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados deste Município.

Em setembro  de  2016  ocorreu  o  7º  Congresso  Brasileiro  de  Gestão  do

Ministério  Público  e  7º  Encontro  Nacional  do  Ministério  Público  no Sistema Prisional,

promovidos pelo  CNMP1 em Brasília,  com o foco no sistema prisional  humanizado e

sendo abordada especificamente a metodologia APAC e seus resultados, ocasião em que

foi compartilhado pela promotora de justiça Eiko Danieli Vieira Araki sua experiência com

o projeto da APAC de Ji-Paraná, onde através de pesquisas realizadas apurou-se taxa de

reincidência de 13% com os apenados acompanhados durante a execução do projeto, o

que  demonstra  resultados  efetivos  para  a  ressocialização  e  reinserção  social  em

contrapartida ao sistema prisional tradicional cuja reincidência ultrapassa a casa de 70%. 

Após o decurso de 1 (um) ano e 6 (seis) meses do início dos trabalhos de

acompanhamento, o resultado demostrou uma baixa taxa de reincidência apurada nos

meses  seguintes  à  implantação  do  projeto  (novembro  de  2015  a  maio  de  2017),

oportunidade  em  que  foram  atendidos  389  (trezentos  e  oitenta  e  nove)  apenados,

registrando-se 49 (quarenta e nove) casos de prisões pela prática de novo crime e 11

(onze) de prisão pela prática de crime cometido anteriormente à concessão do livramento.

Observando-se  apenas  os  registros  referentes  à  prática  de  novo  delito,

temos que a taxa de reincidência no período atingiu apenas 13% dos casos. 

Mesmo não tendo sido possível a aplicação integral do método em nossa

comarca, eis que ainda não finalizado o termo de fomento com o Estado, fator impeditivo

para a instalação do CRS, pudemos demonstrar que com a utilização de parcos recursos

e a disponibilização aos apenados de pequenas parcelas dos fundamentos propostos

pela APAC, obtêm-se excelentes resultados no que tange à recuperação e reinserção

desta parcela de apenado.

1 Conselho Nacional do Ministério Público



                                                     
O Centro de Reintegração Social-CRS da APAC de Ji-Paraná está em fase

de implantação e conseguirá atender os recuperandos do regime fechado e semiaberto. 

Em razão da implantação do CRS em Ji-Paraná o Gerente Administrativo da

FBAC, Roberto Donizetti de Carvalho, realizou nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2016,

curso  de  formação para  a  diretoria  e  voluntariado da APAC de Ji-Paraná expondo e

trazendo para a prática o método que está presente em diversos Estados do nosso País e

também no Exterior. 

Importante frisar que a vinda do Gerente Administrativo da FBAC para o

nosso  Município  contou  com  a  parceria  da  AVSI  (Associação  Voluntários  para  o

Serviço Internacional-Brasil), Organização não governamental, sem fins lucrativos que

atua no Brasil há mais de 30 anos com iniciativas de promoção do desenvolvimento de

pessoas.  Destaca-se  que  esta  ação  é  parte  integrante  do  projeto  SUPERANDO

FRONTEIRAS, que  prevê  a  expansão  e  o  fortalecimento  das  experiências  das

Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) a partir de recursos da

União Europeia.



O  projeto  tem  como  objetivo  promover  a  expansão  do  método  para  os

estados do Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraná e Rondônia, que buscam aprimorar

suas  intervenções  em  busca  de  melhores  índices  de  ressocialização  e  redução  da

reincidência criminal.

Com a vinda do Gerente Administrativo da FBAC, que sugeriu à Diretoria da

APAC a realização de acompanhamento dos apenados do regime fechado do Presídio

Agenor Martins de Carvalho e com a anuência dos órgãos de execução penal de nossa

comarca, a APAC passou a realizar acompanhamento de alguns dos reeducandos do

regime fechado no presídio Agenor Martins de Carvalho de Ji-Paraná, iniciando no dia 24

de  novembro  de  2016,  sendo  encontros  semanais,  a  partir  das  14h30min.  Nestes

encontros foram feitas palestras sobre a metodologia apaqueana, palestras motivacionais

e  de  valorização  humana,  etc.  A diretoria,  em  parceria  com  os  voluntários,  também

colabora  para  que  os  reeducandos  realizem trabalho  de  artesanato,  que  é  uma  das

formas de laborterapia apresentada no método apaqueano.



A APAC de Ji-Paraná, com o apoio do Ministério Público, conseguiu firmar

parceria com a Universidade Luterana de Ji-Paraná (CEULJI-ULBRA) em especial com o

Curso  de  Serviço  Social  onde  os  universitários,  acompanhados  da  Professora  e

Assistente  Social  Rafaela  Maya,  realizarão  visitas  domiciliares  aos  familiares  dos

reeducandos  em  Livramento  Condicional  e  também  dos  recuperandos  em  regime

fechado, elaborando-se avaliação socioeconômica dos recuperandos e seus familiares,

objetivando  acompanhamento  e  inclusão  social  (programas  de  assistência  social,

acompanhamento escolar, qualificação e encaminhamento profissional). 

3. Conclusão

A Apac de nossa comarca está  constituída  desde junho de 2015.  Até  a

construção da sede e do Centro de Reintegração Social-CRS, estamos trabalhando para

auxiliar  na recuperação dos reeducandos que estão em Livramento  Condicional  e  na

divulgação do método APAC em nossa cidade.

O Seminário  de  Estudos  e  formação  de  voluntários  do  nosso  município

atingiu o fim almejado, de mobilização de diversos segmentos da sociedade civil para a

implantação do método APAC em nossa comarca.

A participação  da comunidade  é  um dos desafios,  pois,  romper  com os

preconceitos demanda um preparo da equipe de trabalho, bem como dos voluntários,

acompanhado de uma discussão com a comunidade sobre qual a responsabilidade de

cada um. 

Para construir e/ou manter uma sede e um Centro de Reintegração Social

(CRS) é preciso mobilizar a sociedade, os empresários, os políticos, bem como fazer

parcerias com a sociedade civil e convênio com o Estado.



A APAC é benéfica para toda a sociedade ao reduzir a reincidência no crime,

refletindo positivamente nos índices de criminalidade e contribuindo para a segurança,

com índices de recuperação2 de no mínimo 85%, enquanto no sistema tradicional não

passa de 15%.

Com  a  finalidade  principal  de  proteger  a  sociedade,  socializando  os

condenados, tornando-os úteis,  cumpridores de seus deveres e obrigações, o método

APAC parte do pressuposto de que somente recuperado, o indivíduo deixa de representar

um risco para a sociedade, o que contribui para a redução da insegurança.

Os voluntários da APAC de Ji-Paraná, após conhecer o método e os casos

de  sucesso  de  outras  APACs estão  confiantes  e  com muita  disposição  para  torná-lo

realidade em nossa cidade. A união de esforços de todos os envolvidos é fundamental

para o sucesso, realização e consolidação desse trabalho.

2 APAC – A face humana da prisão. Durval Ângelo Andrade. 2ª ed. Belo Horizonte: O Lutador, 2014.



Plano de Trabalho 

1 - DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE
Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  APAC  do
Município de Ji-Paraná

CNPJ 
23.154.921/0001-04

ENDEREÇO
Rua Tenente Antônio João, nº 1154, Bairro Vila Jotão. Ji-Paraná

 CIDADE

Ji-Paraná-RO

U.F.

 RO

CEP

76.900-000

DDD/TELEFONE

(69) 99312-3981

FAX

NOME DO RESPONSÁVEL
Rose Mary Cândido Plans

CPF
159.600.278-60

C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO
Presidente 

FUNÇÃO
Presidente 

MATRÍCULA

ENDEREÇO
CEP 76900-000

Conta Corrente

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO

Apoio ao Projeto de Recuperação e Reintegração dos 
Condenados - APAC

INÍCIO

Após a cedência 

TÉRMINO

06 meses após a 
cedência

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Celebrar termo de cooperação com o Município de Ji-Paraná para locação do imóvel situado a Rua 
Tenente Antônio João, n. 1154, Bairro Vila Jotão, bem como despesas com água, luz e pequenos reparos
na infraestrutura do prédio.

Diretoria Executiva
Rua Tenente Antônio João, nº 1154, Bairro Vila Jotão  – Ji-Paraná/RO.

 Tel: (69) 99312-3981 ou 99989-7978.



JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A situação atual do sistema penitenciário brasileiro é crítica, e está se agravando. Comparando tal
sistema com o cenário internacional,  o Brasil  ocupa a 3ª posição no ranking da população carcerária
mundial, quando incluídos os presos em regime domiciliar. Além das superlotações, rebeliões, tráfico de
drogas, acesso a celulares e inúmeras irregularidades por vezes divulgadas em noticiários populares, os
presídios do país apresentam números altíssimos de reincidência, aproximadamente 85% voltam para o
sistema prisional depois de terem cumprido pena. A discussão sobre as condições do sistema, a qual a
população em geral trata com negligência, afeta diretamente com relação à segurança, uma vez que a
reincidência é uma realidade muito presente e comprova a ineficiência em coibir a volta à criminalidade.

O método APAC trabalha a recuperação do condenado e sua reinserção no convívio social.  A
ênfase  da  metodologia  está  na  valorização  do  indivíduo,  restaurando  valores  inerentes  à  sua
personalidade humana, promovendo assim, sua transformação e capacitando-o a conviver novamente, de
forma harmoniosa e pacífica, em seu meio social. A APAC promove a humanização das prisões, com o
cumprimento integral da Lei de Execuções Penais - LEP, sem deixar de lado a finalidade punitiva da pena.
Tem como finalidade evitar a reincidência no crime e proporcionar condições para que o condenado se
recupere e consiga a reintegração social.

A APAC de Ji-Paraná foi constituída juridicamente em 11/06/2015 e desde 29/08/2015 está filiada
a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Aos 27 de junho de 2016 o Governo do Estado
de Rondônia, através da Lei 3.840/16, autorizou o poder executivo a firmar termo de colaboração ou termo
de  fomento  com entidade  civis  de  direito  privado  sem fins  lucrativos.  Aos  17  de  agosto  de  2016  a
Associação recebeu o título de utilidade pública municipal, através da lei nº 2979/2016. 

Está em trâmite o termo de colaboração entre o Estado de Rondônia e a APAC de Ji-Paraná. No
entanto, o Estado vem encontrando dificuldade para celebrar esta parceria imediatamente. Insta ressaltar
que a APAC e as autoridades que apoiam este projeto já se movimentaram no sentido de argumentar junto
ao Poder Executivo Estadual, combatendo tais argumentos por meio de dispositivos legais. Ocorre que,
diante desse impasse entre a Associação e o Estado e da necessidade de implantar a metodologia em
nosso  Município  (1ª  da  Região  Norte),  recorremos  ao  Poder  Executivo  Municipal,  tendo  por  base  o
dispositivo legal disposto no art. 33 da Lei 13.019/2014 e art. 33, V “a”, solicitando esta parceria com o
Município de Ji-Paraná.
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3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

FASE UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO
1

2
3

1
2
3

Locação do imóvel
              despesas com água e luz
         reforma na estrutura do prédio

1
     1
     1

1
1
1

Após a
cedência

06 meses
após

cedência

Diretoria Executiva
Rua Tenente Antônio João, nº 1154, Bairro Vila Jotão  – Ji-Paraná/RO.

 Tel: (69) 99312-3981 ou 99989-7978.



4 - PLANO DE APLICAÇÃO 

Quant Discriminação Valor Mensal

1 Locação do imóvel 6.000,00

1 Água e luz A apurar no decorrer do mês

1
Reformas na estrutura do prédio
orçamento do primeiro mês de reforma

Anexo Planilha SEJUS 
R$ 

Anexo orçamento R$ 
 
 TOTAL            

                    R$

 TOTAL

06 meses termo cooperação
 valor mensal R$ 6.000,00

 R$ 36.000,00

Valor a ser liberado pelo município
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5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
                   
    CONCEDENTE

META 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

6 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Associação, declaro, para fins de prova junto a
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei,  que inexiste
qualquer  débito  em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal,  ou
qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública  Municipal,  que  impeça  a
transferência  de  recursos  oriundos  de  dotações  consignadas  nos  orçamentos  do
Município, na forma deste plano de trabalho.
                                                                                                                   

   Nestes termos, pede deferimento.

Ji-Paraná, 19 de junho de 2017.   
                                                                                                    
                                                                                     
          

Rose Mary Cândido Plans 
 Presidente 

Diretoria Executiva
Rua Tenente Antônio João, nº 1154, Bairro Vila Jotão  – Ji-Paraná/RO.

 Tel: (69) 99312-3981 ou 99989-7978.



7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO                                                                                                             

                                                                                                           
_______________________________                                                           _________________________
                  LOCAL E DATA                                                                                              PREFEITO 

Diretoria Executiva
Rua Tenente Antônio João, nº 1154, Bairro Vila Jotão  – Ji-Paraná/RO.

 Tel: (69) 99312-3981 ou 99989-7978.
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Rua Tenente Antônio João, nº 1154, Bairro Vila Jotão. Ji-Paraná

 CIDADE

Ji-Paraná-RO

U.F.

 RO

CEP

76.900-000

DDD/TELEFONE

(69) 99312-3981

FAX

NOME DO RESPONSÁVEL
Rose Mary Cândido Plans

CPF
159.600.278-60
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 Tel: (69) 99312-3981 ou 99989-7978.
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entanto, o Estado vem encontrando dificuldade para celebrar esta parceria imediatamente. Insta ressaltar
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ  DE DIREITO DA 2ª  VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE JI-PARANÁ/RO,

A Associação de Proteção e Assistência e Proteção aos Condenados do
Município de Ji-Paraná/RO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 23.154.921/0001-04,  neste ato representada por sua Presidente  Rose Mary
Candido Plans e o Vice-Presidente  Gilson Magalhães da Cruz, já qualificados por
meio da ata de constituição em anexo; com o apoio do Ministério Público do Estado
de Rondônia, por intermédio da Promotoria de Justiça da Curadoria da Execução
Penal e da  Defensoria Pública do Estado de Rondônia, vem à presença de V. Exª.
expor o seguinte:

Considerando que  em todo  o  Estado  de  Rondônia  não  está  sendo
efetuado  nenhum  tipo  de  acompanhamento  efetivo  ao  reeducando  na  fase  do
livramento  condicional,  quando efetivamente  encontra-se  em adaptação  junto  à
sociedade e buscando a sua reinserção social.

Tendo sido constatado que apenas na comarca de Ji-Paraná há o
número de 128 (cento e vinte e oito) apenados em  cumprimento de livramento
condicional,  os quais  após terem saído dos estabelecimentos prisionais  não mais
vieram a ser  acompanhados ou monitorados  a  fim de se  verificar  se  obtiveram
emprego  ou  condições  de  trabalho  para  prover  a  sua  subsistência  e  de  seus
familiares.

Estando diante do altíssimo nível de reincidência criminal em nosso
país.



Possuindo  as  APACs,  dentre  as  suas   finalidades  a  recuperação  e
reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade, bem como o
auxílio aos Órgãos de Execução Penal, é  que vem à presença de V. Exª oferecer-se
para  implementar  o  acompanh  amento  das  Condições  Impostas  no  Livramento
Condicional, tendo como projeto inicial:

a)  implementação de REUNIÕES MENSAIS com todos os apenados
agraciados com o livramento condicional, estabelecendo a 1ª Terça-feira
do  mês,  tendo  como marco  o  mês  de  novembro  de  2015,  no  horário
compreendido entre as 18h30min e as 20h, no auditório da OAB/RO em
Ji-Paraná; oportunidade em que serão ministradas palestras e encontros
visando a valorização humana e a devolução do condenado em plenas
condições para conviver harmoniosamente em sociedade. 

Ante o exposto, sendo acolhida a presente proposição, requer-se seja
expedida determinação para que TODOS os condenados cuja execução penal esteja
em  fase  de  livramento  condicional,  se  apresentem  mensalmente  à  APAC,  para
participar das reuniões de acompanhamento.

Ji-Paraná, 18  de setembro de 2015.

 

Rose Mary Candido Plans                                    Gilson Magalhães da Cruz 

                  Presidente                                                                Vice-Presidente 

       EIKO DANIELI VIEIRA ARAKI                        JOÃO VERDE FRANÇA PEREIRA

                Promotora de Justiça                                              Defensor Público  



































































Reserva 5% do total de vagas existentes na contratação de obras e de serviços pela

administração pública direta e indireta, para os sentenciados. 
















































































