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Decisão
 
Trata-se do resultado do concurso público proveniente do Edital 7/2018, o qual

objetiva selecionar projetos de Entidades com finalidade social para obtenção de recursos
financeiros arrecadados com as transações penais, prestações pecuniárias e suspensão
condicional do processo ou da pena, nos termos da Resolução 154/2012 do Conselho Nacional
de Justiça-CNJ e do Provimento 10/2012 do Tribunal de Justiça deste Estado.

 
De início, importante destacar que para obter a aprovação a entidade deverá

preencher requisitos objetivos e subjetivos determinados pelos instrumentos normativos acima
citados.

 
Como requisito objetivo tem-se que: i) a entidade deverá ser pública ou

privada com comprovada finalidade social; ii) sediada nos municípios de Imperatriz,
Davinópolis e Governador Edson Lobão; iii) esta regularmente constituída há pelo menos 01
ano; iv) ser dirigidas por pessoa que não tenha sido condenada pela prática de atos de
improbidade administrativa ou de crimes contra administração pública.

 
Já quanto elemento subjetivo, determina a resolução que: i) atuar

diretamente com execução penal, assistência ou ressocialização de apenados, assistências as
vítimas de crimes e prevenção de criminalidade; ii) apresentar projeto com maior viabilidade
de implementação e iii) apresentar serviço de maior relevância social.

 
Por fim a resolução veda a participação de pessoas jurídicas com fins

lucrativos; que não estejam localizadas nos municípios de Imperatriz, Davinópolis e Governador
Edson Lobão; esteja em mora com a Administração Pública Direta, Indireta relativamente à
prestação de contas de outros recurso anteriormente recebido ou quando apresentadas, não tenha
sido aprovadas; iii) componha o Poder Judiciário, e, iv) busque promoção pessoal do Magistrado
ou integrantes das entidades beneficiadas.

 
Analisando os documentos apresentados, importante deixar destacado que

algumas das entidades não conseguiram lograr êxito em delinear um projeto onde se
vislumbrasse uma atividade específica, restringindo-se tais entidades apenas a apresentarem os
seus objetivos, pleiteando verba para a sua manutenção, aquisição e/ou edificação, quando pela
determinação do CNJ deve ser apresentado uma proposta a ser desempenhada dentro das
atividades fins da entidade.

 
Frisa-se que a elaboração e execução de projetos não objetiva substituir o

Estado em suas obrigações legais e constitucionais. O caráter é suplementar. Visa um auxílio na
consecução das políticas públicas; ou seja, fomentar e auxiliar nas atividades já exercidas pelo
Estado com determinado público em vulnerabilidade ou em sua eminência.

 
Deixo assente, ainda, que não foi possível acolher projetos que, embora se

vislumbrasse terem relevância em seus objetivos, afastava-se do fim da entidade.
 
Salienta-se, também, que o valor relativamente baixo, e menor este ano,
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destinado a atender aos projetos apresentados e seus valores, fez com que fossem priorizados os
que melhor atendem aos requisitos subjetivos aqui já tratados, e com maior alcance. E, ainda
assim, não em suas totalidades orçamentárias, para viabilizar a um número razoável de projetos.

 
Desta forma, quanto aos projetos que atenderam aos requisitos objetivos e

possuem orçamento compatível com valor arrecadado pelo JECRIM, analisou-se os critérios
subjetivos com norte nas alíneas a, b e c do item 2.5 do Edital, dando-se ênfase ainda, como
critério de desempate, nas considerações da Resolução do CNJ, mormente quando diz que "...
as destinações das penas pecuniárias, espécie de pena restritiva de direito, têm que ser
aprimoradas, para evitar total descrédito e inutilidade ao sistema penal, já que a execução da
pena é o arremate de todo o processo criminal". Vislumbra-se dessa forma que o sistema de
justiça criminal deve ser privilegiado, tanto por medidas que ajudem a prevenir a delinquência
como aquelas voltadas aos apenados, no sentido de os ajudarem a reavaliar suas condutas
passadas, presentes e as que praticarão no futuro.

 
Neste passo, com relação aos requisitos objetivos a maioria das entidades

conseguiu atender. Entretanto, no tocante ao requisito subjetivo, destaca-se que as entidades
APAC, PES, ASCAMARI e INSTITUTO SEMENTAR atenderam de forma mais satisfatória e
dentro dos limites financeiros disponíveis.

 
Analisando os requisitos objetivos e subjetivos de tais entidades, essas foram

as que melhor se adequaram as determinações dos instrumentos normativos em questão, e
considerando também o montante dos recursos disponibilizados.

 
A Associação de proteção e assistência aos condenados - APAC tem seu

trabalho reconhecido publicamente e tem como finalidade principal atuar diretamente na
execução penal. Seus objetivos são os que mais se enquadram aos objetivos da Resolução
154/12 do CNJ.

 
O valor financiado a APAC está abaixo do solicitado, permanecendo igual ao

do período anterior, em razão do valor arrecadado ter sido menor para este ano, ou seja, de R$
38.286,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais)

 
A segunda entidade, Instituto PES, já tem projetos financiados com execução

satisfatória e com ampla repercussão social e nos meios de comunicação, favorecendo a
disseminação de seus propósitos. Pugna pela continuidade dos mesmos. Outro fator favorável é
que os projetos são executados em parceria com outras entidades e órgãos públicos, no viés do
fomento à cultura e educação. Seu público alvo é formado por crianças e jovens e fomenta o
gosto pela escola e pelas artes, sendo importante instrumento para o incremento da educação, da
frequência escolar, do combate a evasão e repetência consequentemente, do fortalecimento de
valores, integração das famílias com a escola, valorização dos mestres etc.

 
Tais ações fortalece o vínculo das crianças e jovens com seu espaço próprio,

que é a escola, e os afasta das drogas lícitas e ilícitas, da delinquência e da violência em geral,
inclusive dentro das escolas, oportunizando alternativas para desenvolvimento humano e
aprendizado de valores. Pesa ainda em seu favor ter tido suas contas aprovadas em projetos
anteriores.
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Pelas mesmas razões, o valor financiado ao instituto PES é de R$ 53.808,70

(cinquenta e e três mil, oitocentos e oito reais e setenta centavos); o mesmo do ano anterior.
 
Quanto ao projeto da terceira entidade selecionada, ASCAMARI, esta também

apresenta projeto relacionado à educação de importante segmento social e com impacto
considerável na seara penal. Trata-se da questão ambiental, que se faz se suma importância
fortalecer. Atente-se que parte dos recursos aqui disponibilizados é oriundo de processos por
crimes ambientais.

 
O valor aprovado a esta entidade é de R$ 13.740,00 (treze mil, setecentos e

quarenta reais), relativo a um dos três projetos apresentados, que foi selecionado em razão da
relação custo/alcance social, vez que trata de educação ambiental.

 
Quanto ao projeto da quarta entidade selecionada, Instituto Sementar, a

mesma apresenta a ação de trabalhar com crianças e jovens entre 7 e 15 anos com dificuldades
de aprendizagem e convivência escolar, em região que careceria de maior investimento estatal
na área da educação, com o objetivo de impedir a repetência e o consequente abandono da
escola, "... ocupando as crianças por mais tempo em atividades salutares", reforçando o
aprendizado. Salienta que "Para muitas crianças, a rua tem se apresentado como uma
alternativa atraente, acostumando-as desde muito cedo à falta de regras e à indisciplina, como
também, deixando-as expostas à convivência com a cultura da violência, das drogas e da
prostituição".

 
De fato a insistência e variedade de metodologia oferecidos como reforço para

alunos que estão apresentando problemas de aprendizagem e comportamento nas escolas ajuda a
evitar o abandono do educandário por parte dessas crianças que, uma vez fora da escola,
estariam, em razão de suas próprias dificuldades, a mercê de toda sorte de propostas.

 
O valor financiado ao Instituto Sementar é de R$ 43.832,49 (quarenta e três

mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), também idêntico ao do ano
anterior em razão da diminuição dos recursos.

 
Já a entidade Cáritas Diocesanas de Imperatriz, apresentou novamente um

projeto de grande relevância à sociedade, entretanto, ressalto que somente não será possível a
sua aprovação em razão de descumprir o Provimento do Tribunal de Justiça do Maranhão, uma
vez que o tesoureiro da entidade, Sr. Mariano Dias Pereira, responde por ação de improbidade
administrativa, conforme pesquisa feita por este Juizado, ainda que em grau de recurso.

 
Não restam dúvidas que todas as entidades que apresentaram projetos

desempenham atividades de grande importância social; porém, no que tange a viabilidade de
implementação, lamentavelmente há a necessidade de se decidir pelas prioridades normativas e
limitações de valores disponíveis.

 
Intime-se as entidades participantes do certame.
 
Publique-se e remeta-se cópia da decisão à Corregedoria Geral de Justiça do
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Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos do art 2º, §3º do Provimento 10/2012-TJMA.
 
Expeça-se alvará judicial em benefício das entidades APAC, PES,

ASCAMARI e INSTITUTO SEMENTAR.
 
As entidades deverão prestar contas do valor recebido até 30 (trinta) dias após

a execução do projeto.
 

Ciência ao Ministério Público, remetendo cópia desta decisão a 6ª Promotoria
Criminal e a Promotoria Especializada do Meio Ambiente.
 

Imperatriz,13 de setembro de 2018.
 

DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO
Juiz - Intermediaria

Juizado Especial Criminal de Imperatriz
Matrícula 97840

Documento assinado. IMPERATRIZ, 13/09/2018 09:34 (DEBORA JANSEN CASTRO TROVÃO)
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