
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DECISÃO

Em atendimento ao disposto nas Resoluções nº 154/2012, do Conselho 
Nacional de Justiça, e 295/2014 do Conselho da Justiça Federal, foi instaurado o presente 
procedimento.

Superadas as fase de habilitação das entidades interessadas e de avaliação do 
projetos apresentados, o Ministério Público Federal apresentou parecer favorável sendo então 
feita a homologação dos projetos e publicada a decisão em 15/02/2017.

Em 22/02/2017 a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do 
Município de Ji-Paraná - APAC apresentou recurso questionando dois pontos principais, a 
saber: a) indevida desclassificação pelo avaliador 3; b) as baliza da avaliação.

Quanto ao primeiro ponto (DA INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO PELO 
AVALIADOR N. 03), a recorrente afirmou: Conforme consta às fls. 104-5, o Avaliador n. 03 
justificou a  não avaliação desta entidade recorrente porque entendeu que seu projeto 
apresentou, tão somente, despesas para custeio.  Em suma, desclassificou sumariamente a 
entidade recorrente sem avaliar qualquer dos itens. A justificativa encontrada pelo Avaliador 
n. 03 está calcada no edital, que diz: 5.l São vedados (conforme art. 4º da Res. CJF 295/2014): 
VI  - o uso dos recursos para despesas de custeio, tais como alugueis, salários telefonia e 
tributos. Pois bem. O projeto desta entidade recorrente visava, de fato, o custeio de coffee 
break para ser oferecido aos apenados por ocasião das reuniões para acompanhamento do 
livramento condicional. Entende-se por despesa de custeio, aquelas necessárias à prestação de 
serviços e à manutenção da ação desenvolvida, para as quais é vedado o uso dos recursos 
oriundos das penas pecuniárias e objeto do presente edital, assim entendidas como aluguel, 
salários, telefonia e tributos (a mero título exemplificativo). De plano se vê que os valores 
discriminados no projeto para os lanches ~ que foram entendidos pelo examinador como sendo 
CUSTEIO, não se enquadram em tal rubrica. Isto porque, apenas integraram uma pequena 
parte do projeto, vindo como incentivo aos apenados, mas não se caracterizaram como 
imprescindíveis ª ação desenvolvida, ª qual tem como objetivo maior ª ressocialização e 
reinserção social dos apenados. Resta claro assim que o veto às despesas de custeio feita pela 
norma, visou impedir que os projetos apresentados permanecessem em funcionamento 
dependendo exclusivamente das verbas repassadas pelo presente edital. E, definitivamente, não 
é o que ocorre na espécie. Isso porque, conforme pode se ler do projeto apresentado, o 
trabalho até hoje realizado pela entidade recorrente é o de idealizar reuniões com os apenados 
em livramento condicional, onde são proferidas palestras que colaboram com a 
ressocialização, além de cursos profissionalizantes dentro da Penitenciária Local, tudo isso 
franqueado por nossos voluntários. Como dito, para o fim do projeto apresentado, as 
atividades desenvolvidas (Encontro do Livramento Condicional) ocorrem mensalmente (baixo 
custo) a partir das 18h30 (antes do horário comum de jantar), no auditório da OAB/RO - 
Subseção de Ji-Paraná (local cedido sem qualquer remuneração pela referida instituição), e 
giram em tomo de palestras que beneficiem a ressocialização e reinserção social do apenado, 
com a consequente redução da criminalidade. Houve, com efeito, a necessidade de se idealizar 
um pequeno lanche (coffee break) aos apenados, que costumam ir direto de seus trabalhos para 
o evento, sem que tenham se alimentado antes. É o  mínimo de humanização da atividade de 
ressocialização, tendo em vista que muitos dos apenados conseguem fazer uma refeição antes 



da chegada às reuniões. Ou seja,  seja: vindo ou não o custeio do coffee break, as reuniões 
mensais - foco do presente projeto -, continuarão ocorrendo. Assim, o custeio do coffee break 
nem de longe se confunde com a atividade principal desta entidade recorrente, motivo pelo 
qual não subsiste o motivo que criou óbice à avaliação pelo examinador n. 03. Em face do 
exposto, espera-se, nessa parte, seja afastado o óbice encontrado pelo Avaliador n. 03 
devolvendo-lhe os autos para aquilatar os  tens da avaliação. 

Em relação ao segundo ponto (DAS BALIZAS DA AVALIAÇÃO): 
Excelência, conforme consta da ficha de avaliação dos participantes, destaca-se como 
absolutamente favorável à entidade ora recorrente os seguintes: As atividades são realizadas 
por voluntários, sendo certo que atualmente possuímos mais de 20 (vinte) voluntários 
colaborando mensalmente, sem qualquer contraprestação. Também se destaca o fato de que 
atuamos em atividades relacionadas diretamente à execução penal, na assistência à 
ressocialização de apenados g às vítimas de crimes e na prevenção da criminalidade, conforme 
consta de seu Estatuto. Diga-se de passagem recebendo e acompanhando diversos presos 
condenados pela Justiça Federal. Por fim, o projeto presta serviços de maior relevância  
social, na medida que colabora para reinserção na sociedade de pessoas, objetivando  que 
retomem em condições melhores às de quando iniciaram seu cumprimento de pena, conforme 
preceitua a Lei de Execuções Penais. Nesse particular, tem-se que 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 CNMP 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 10% com os apenados acompanhados 
durante a execução do presente 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%. Por fim, merece ser destacado o fato que dos 3 (três) 
examinadores que efetuaram a avaliação dos projetos apresentados, a recorrente  obteve 
pontuação expressiva e destaque em todos os itens com 2 (dois) dos examinadores, recebendo a 
nota total de: a) 9,14 - avaliador 1 e b) 9.42 - avaliador 2, figurando assim entre os primeiros 
colocados em ambos os casos, o que destoa visivelmente da avaliação lançada pelo avaliador 
3. Nisso se constata que pelo menos nos referidos 3 itens avaliativos a entidade recorrente deve 
obter nota máxima. É o que espera.

Pois bem.

O recurso é tempestivo, razão pela qual RECEBO-O.

No mérito, a irresignação não deve ser acolhida.

Não se nega a importância e relevância social da atuação da instituição 
APAC. Contudo, essa entidade postula que os recursos financeiros existentes neste unidade 
judicial sejam utilizados em bens consumíveis (coffe break), ainda que esses sirvam aos 
encontros com apenados em processo de ressocialização.

A meu ver, essa não é a função jurídica desses recursos financeiros. Explico: 
quer-se com a disponibilização de recursos à entidades do terceiro setor, a criação de 
infraestrutura de atendimento nas áreas de educação, saúde, assistência social, e etc, a qual, é 
bom que se esclareça, poderá ser utilizada por inúmeras pessoas, ao longo do tempo. E, ainda, 
através dos instrumentos jurídicos que permitem o relacionamento do setor público-estatal com 
as entidades do terceiro setor, poder-se-á majorar tal insfraestrutura de atendimento, 
consolidando-se rede de atendimento social. Dessa forma, logrando êxito em atender a demanda 
existente, nos termos das normas programáticas estabelecidas no texto constitucional, no que 
tange à ordem social.  



Ao revés, na hipótese de recursos financeiros serem utilizados na aquisição de 

bens consumíveis (coffe break), por certo, tal finalidade não será alcançada. Pelo seguinte 

motivo: não se estará criando infraestrutura de atendimento à demanda social. 

Por isso que as Resoluções nº 154/2012, do Conselho Nacional de Justiça e 

295/2014 do Conselho da Justiça Federal vedam o gasto com custeio.

Frente ao exposto:

a) CONHEÇO do recurso interposto, para NEGAR-LHE provimento.

b) DETERMINO que a secretaria libere os recursos financeiros para as 

entidades vencedoras, conforme decisão retro, com a cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Elias Vieira, Juiz Federal, em 

04/03/2017, às 12:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 3676006 e o código CRC 3A3192A4.
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