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RELATORIO DE GESTAO 2022

SISTEMA PRISIONAL

1. Introdu^ao

Em 2021, o GMF encam inhou expediente a Presidencia solicitando a 

disponibiliza9ao de estrutura e cargos de diregao atraves de Projeto de Lei Estadual, nos 

moldes da Lei n° 12.106/2009. A tualmente os autos encontram-se na div isao de 

Desenvolv imento e Acompanhamento de Pessoal.

Este GMF possui acesso irrestrito ao Sistema Tucujuris e ponto na WEB.

O DMF encam inhou oficio com a apresentagao do Coordenador Estadual do 

Programa Fazendo Justiga, senhor H igor Cataldo, para desempenho de ativ idades no Amapa.

Possuimos atualmente ferramenta de comunicagao virtual pela ferramenta Zoom , a 

qual realizamos reunioes a distancia com diversas institu igoes.

O Conselho da Comunidade na Execugao Penal da Comarca de Macapa, prossegue 

na parceria com o Tribunal de Justiga no Projeto de Ressocializagao de reeducandos, a qual 

prestam servigos, atraves de contrato.

A  Central de Monitoramento Eletronico encam inhou oficio solicitando apoio para 

enquadramento da Resolugao n° 412/2021 do CNJ, apreciada em sede a Habeas Corpus com 

sua devida adequagao a referida Resolugao.

O DMF  encam inhou relatorio de visita do Escritorio Social e agendou reuniao virtual 

para devolutiva da visita de monitoramento, objetivando fomentar aprendizado 

organizacional e perm itir o aprimoramento do servigo.
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Os colaboradores do Conselho da Comunidade na Execugao Penal da Comarca de 

Macapa foram capacitados pela Escola Judicial do Amapa no Curso Introdutorio em Justiga 

Restaurativa.

Ao receber oficio do DMF para diligenciar junto ao IAPEN planilha editavel 

contendo listagem nom inal e atualizada de todas as pessoas presas no Estado do Amapa, 

procedemos os encam inhamentos, sendo respondido pelo IAPEN . Outrossim , o GMF 

destacou que o BNMP 2.0 e alimentado por meio de plataforma WEB.

O M inisterio Publico do Amapa, por meio da Promotoria de Justiga de Execugdes 

Penais recomendou ao IAPEN que proceda sistema de video monitoramento eletronico, em 

todas as dependencias do Institute e acoplamento de cameras de vigilancia e monitoramento 

aos uniformes dos policiais penais.

O Municip io de Mazagao solicitou tratativas para implantagao de projeto de 

ressocializagao de pessoas do municip io egressas do sistema prisional.

A  Central de Monitoramento Eletronico solicitou apoio do GMF sobre decisdes 

judiciais que nao dispoe de prazo final ou renovagao automatica.

O Com ite Estadual de Prevengao e Combate a Tortura no Amapa reuniu com esta 

Supervisao e com o Coordenador Geral de Combate a Tortura do M inisterio da Mulher, da 

Fam ilia e dos D ireitos Humanos, do Secretario de Estado de Justiga e Seguranga Publica, do 

M inisterio Publico Federal, M inisterio Publico Estadual, Assembleia Legislativa e outras 

institu igoes.

A  Central de Monitoramento Eletronico encam inhou oficio solicitando apoio, posto 

que Varas Crim inais nao tern observado a Resolugao n° 412/2021 do CNJ, quanto as medidas 

distintas do monitoramento eletronico de pessoa idosa.
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O GMF recebeu a Recomendagao oriunda do Habeas Corpus 165.704 que trata de 

prisao de pessoas com filhos menores de 12 anos de idade ou pessoas com deficiencia para 

concessao de prisao dom iciliar. Ja deliberado com os Juizes Crim inais pela Corregedoria- 

Geral de Justiga.

O  DMF  encam inhou oflcio  solicitando o preenchimento pelo Escritorio Social quanto 

aos atendimentos realizados para consubstanciar a elaboragao de relatorio bimestral.

Com itiva do GMF participou do 9° Congresso das Associagoes de Protegao e 

Assistencia aos Condenados. Evento que e realizado a cada cinco anos, como forma de 

apresentar e aperfeigoar o metodo APAC no Brasil e no mundo.

O novo consultor das Audiencias de Custodia senhor Fernando Leite fo i  apresentado 

ao Tribunal de Justiga para atuar pelo Programa das Nagoes Unidas para o Desenvolv imento 

e Escritorio sobre Drogas e Crimes das Nagoes Unidas.

O CNJ encam inhou oficio convidando o GMF a participar de reuniao regional em 

plataforma virtual de Monitoragao Eletronica sendo apresentados paineis com as seguintes 

tematicas: (1) Resolugao CNJ n° 412/2021 - bases legais e princip io logicas da monitoragao 

eletronica; (2) Papeis do sistema de justiga, protegao social e in terface das questoes raciais 

na monitoragao eletronica; (3) Protocolo, Tratamento de incidentes e equipe multid iscip linar; 

(4) V iolencia domestica e seus desafios na monitoragao eletronica e(5) Monitoragao 

eletronica e audiencia de custodia.

O municip io de Santana decidiu em conjunto com o Tribunal de Justiga do Amapa, 

M inisterio Publico e LAPEN pela continuidade do Projeto Transformando V idas, com 60 

reeducandos, via Acordo de Cooperagao Tecnica.

O GMF realizou inspegao anual no municip io de Oiapoque, com diversas 

constatagoes e encam inhamentos.
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O CNJ encam inhou oficio prosseguimento as atividades de qualificagao do Banco 

Nacional de Monitoramento de Prisoes - BNMP 2.0, convidamos para a primeira reuniao de 

acompanhamento do processo de saneamento com o objetivo de suprir duvidas e promover 

os alinhamentos necessarios ao bom andamento dos trabalhos.

Assim , tem -se abaixo o sumario de agoes e dados referentes ao ano de 2021 reunidos 

pela equipe do GMF que atuam na Vara de Execugoes Penais, organizado em : inspegoes, 

providencias adm inistrativas e judiciais, monitoramento eletronico, inauguragao do 

Escritorio Social, monitoramento dos casos de contagio e mortes por COVID -19, projetos de 

politicas publicas, quantitative de reeducandos(as). No Juizado da Infancia e da Juventude 

de Macapa -  Area Politicas Publicas e Execugao de Medidas Socioeducativas de Macapa, 

organizado em : inspegoes, in temagao dom iciliar monitorada, monitoramento dos casos de 

contagio e mortes por COVID -19, projetos de politicas publicas, quantitative de 

socioeducandos(as).

2. Trabalhos do Escritorio Social

O Escritorio Social do Amapa (ES/AP), inaugurado em 28.01.2021, equipamento 

publico consolidado a partir do Termo de Cooperagao Tecnica N° 005/2020 entre Conselho 

Nacional de Justiga (CNJ) e poderes Executive e Judiciario do Estado do Amapa (T ribunal 

de Justiga do Amapa - TJAP), desenvolve trabalho voltado para a “ Politica Nacional de 

A tengao as Pessoas Egressas do Sistema Prisional”, contendo postulados, princip ios e 

diretrizes para a estruturagao de servigos de acolhimento, orientagao e encam inhamento; 

alem de metodologias, estrutura gerencial e operacional dos servigos, prevista na Lei de 

Execugoes Penais (Lei n° 7210/84), somada a Resolugao CNJ n° 307/2019, que institu iu a
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Politica de A tengao a Pessoas Egressas do Sistema Prisional no ambito do Poder Jud iciario. 

Os Escritorios Sociais fazem parte do Eixo 3 do Programa Fazendo Justiga do Conseiho 

Nacional de Justiga (CNJ): “ Subsidies para a promogao da cidadania e garantia de direitos 

das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional” , cuja estrategia principal e a 

instalagao nas capitais dos 27 estados da federagao, com manutengao e gestao compartilhada 

pelos poderes Judiciario e Executive Estadual. E um equipamento publico projetado para 

atender, acolher e encam inhar egressos e seus fam iliares para as politicas publicas existentes, 

auxiliar os estabelecimentos prisionais no processo de preparagao das pessoas pre-egressas 

para a liberdade e mobilizar e articular as redes de politicas publicas e sociais para a garantia 

de direitos. De in iciativa do Poder Judiciario, o ES/AP vincula-se a Vara de Execugoes Penais 

(YEP) de Macapa, titu larizada e coordenada pelo Juiz Dr. Joao Matos Junior e gerenciado 

pela policial penal Anne Suzielle Silva Sanches. Em predio proprio, localizado na Avenida 

Procopio Rola, s/n, bairro: Centro (atras do TJAP), CEP: 68900- 081, em um espago de facil 

acesso a populagao que vivenciou a privagao de sua liberdade, garantindo-lhes 

encam inhamentos as diversas areas como saude, educagao, qualificagao profissional, 

insergao produtiva, atendimento psicossocial, socioassistencial e jurid ico, corroborando para 

a sua reinsergao social. Por ser o primeiro equipamento do Estado desta natureza, recebe 

demandas de municip ios proximos. 7 E um servigo de “ portas abertas” , com acesso livre e 

voluntario, que nao esta vinculado a decisao judicial. A lem , de demanda espontanea, o ES/AP 

tambem pode ser acessado por meio de encam inhamento por equipes tecnicas do Institute de 

Adm inistragao Penitenciaria do Amapa (LAPEN), no momento da soltura; equipes tecnicas 

do TJAP, M inisterio Publico e/ou Defensoria Publica, sem carater obrigatorio; instituigoes 

parceiras e busca ativa pela propria equipe do ES/AP. Em razao da alta demanda, a partir do 

mes de ju lho de 2022, os atendimentos singularizados foram realizados mediante previo
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agendamento, de segunda a sexta, no horario de 7h30 as 13h30, pela equipe in terdiscip linar 

composta por: psicologos, pedagogas, assistente social e assessoras jurid icas. O ES/AP 

apresenta o 2° Relatorio Anual de Gestao (RAG), constitu indo-se, portanto, em instrumento 

de prestapao de contas, referente aos encam inhamentos para as pessoas egressas e fam iliares 

e a9oes contempladas no ano de 2022 e comprovatjao da eficacia da aplicaqao das 

metodologias referendadas pelos Caderaos de Gestao dos Escritorios Sociais, criados pelo 

CNJ em 2020, que auxiliam a equipe e gestao dos Escritorios Sociais, com metodologias 

especificas e ineditas para a mobilizaqao de pessoas pre-egressas, singularizaqao do 

atendimento, mobiliza9ao de rede e complementam a Resohu^ao n° 307/2019-CNJ. E ainda, 

assume papel de documento orientador para elaborate do piano de trabalho para o ano de 

2023.

3. Inspe^Ses

Em 2022, foram realizadas inspe9oes ao IAPEN , regime fechado, sem iaberto e 

provisorios, totalizando onze inspe9oes presenciais em Macapa e uma no Oiapoque.

Foram realizadas seis inspe9des nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro 

e dezembro de 2022 nas unidades socioeducativas de meio fechado de Macapa (Centro de 

Intema9ao Provisoria/C IP, Centro de Intema9ao Masculino/CESEIN , Centro de Intema9ao 

Fem inina/C IFEM , Casa de Sem iliberdade), todas na modalidade presencial.

Nessas oportunidades foram verificadas as conduces estruturais e a presta9ao do 

servi9o das unidades socioeducativas, bem como se os(a) adolescentes in temados estavam 

submetidos a conduces adequadas de in temaqao. Ademais, foram observadas as condiqdes
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sanitarias e se os protocolos de seguranga para prevengao da covid-19 estavam sendo 

cumpridos.

Em 2022 ainda foram realizadas duas inspegoes nos meses de junho e dezembro nas 

nas unidades que executam as medidas socioeducativas em meio aberto, nos Centres de 

Referenda Especializado de Assistencia Social - CREAS, sendo uma unidade localizada na 

Zona Norte, denom inada L iberdade, e outra na Zona Sul, denom inada Cidadania, todas na 

modalidade presencial, objetivando a fiscalizagao das medidas socioeducativas em meio 

aberto, quaissejam , liberdade assistidae prestagao de servigos a comunidade, tendo como 

parametros os regramentos discip linados no ECA  e no SINASE.

A  retomada das inspegdes presenciais fo i  importante para fortalecer o dialogo entre 

o Judiciario e as unidades socioeducativas em um momento tao desafiador para todo o 

sistema. Assim , as inspegoes se consolidaram como mementos de dialogo e aproximagao 

in terinstitucional cooperativa na resolugao dos problemas identificados no sistema 

socioeducativo.

4. Monitoramento Eletronico:

O monitoramento eletronico fo i criado com a fmalidade de fazer com que o 

condenado nao fosse retirado, abruptamente, do seu meio social, de modo que o art. 146-B e 

seguintes da LEP fo i  alterado para este fim .

No Amapa, o monitoramento eletronico se da pela Central de Monitoramento 

Eletronico do IAPEN , que possui uma base. A te o fim  de 2021, haviam 293 presos 

provisorios monitorados por crimes diversos, 114, proveniente de violencia domestica e 480 

de sentenciados, totalizando 773 pessoas monitoradas, sendo 682 homens e 91 mulheres.
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5. Providencias para conter a pandemia do COVID19 nos Sistemas Prisionais 

e Socioeducativos:

A  Recomendagao n° 91 do CNJ vigorou ate 31 de dezembro de 2021. Em 2022, o 

GMF procedeu o encam inhamento mensal dos dados extraldos do Sistema Prisional e 

Socioeducativo.

No Sistema prisional foram realizados testes em 4746 entre servidores e reeducandos.

Dos reeducandos, sendo 356 testaram positivo para a COVID19, permanecendo em 

isolamento especifico, sendo acompanhados pela equipe tecnica e recebendo os cuidados em 

saude.

Dos servidores, sendo 212 positivaram para a COVID19, permaneceram em 

isolamento dom iciliar ou hospitalizados.

Houve somente 1 obito por COVID -19 entre os(as) reeducandos(as) e servidores do

IAPEN .

Da vacinagao, 2199 reeducandos(rotativ idade) e 922 servidores foram 

completamente imunizados.

6. Projetos e poilticas publicas

Os dois projetos do municipio de Macapa e Santana, respectivamente, L iberdade e 

Cidadania e Transformando V idas, permaneceram com exito absolute.
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O Conselho da Comunidade na Execugao Penal da Comarca dede Macapa realizou a 

ampliagao parceria com diversas entidades, como Secretaria de Transportes do Estado do 

Amapa, Tribunal de Justiga, Secretaria de Zeladoria Urbana de Macapa e empresas de 

mineragao, construgao civ il,  supermercados, SEBRAE, Rede de Farmacias e TCE/AP.

A  FECOMERCIO / SENAC, SEST/SENAT, Secretaria de Educagao e Secretaria 

Municipal de Agricultura de Macapa realizaram programagao de cursos profissionalizantes 

voltados ao publico do sistema prisional e seus fam iliares.

A  Secretaria de Estado de Assistencia e Mobilizagao Social estao em continuidade 

inscrigao no CadUnico para o recebimento de beneficios sociais.

Em relagao aos projetos coordenados pelo Juizado da Infancia e da Juventude de 

Macapa -  Area Politicas Publicas e Execugao de Medidas Socioeducativas de Macapa, em 

2022 in forma-se a continuidade e execugao de projetos que estao sob a supervisao da Equipe 

Nucleo de A tendimento Psicossocial- NAP, tais como os projetos Ciranda, A telie dos 

Sonhos, Juventude em Movimento, D ialogos, Vamos Juntos e Um  Parque em Meu Cam inho.

Em 2002 fo i  tambem in iciado o trabalho para elaboragao de projeto para a contratagao 

de Entidade Sem Fins Lucrativos (ESFL) qualificada na formagao tecnico-profissionalizante 

para a prestagao de servigo de capacitagao profissional para socioeducandos, egresses do 

sistema e pais irmaos destes, assim como vale-transporte ofertado conforme condigoes, 

quantidades e exigencias estabelecidas.
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7. Quantitativo de Reeducandos:

Segue tabela com a quantidade de reeducandos(as) cumprindo medidas em cada 

unidade prisional de Macapa, em 31 de dezembro de 2022: vide pagina do CNJ: 

cnjcorporativo.jus.br/relat6rio inspe90es e IAPEN : iapen.ap.gov.br/estatisticas.

8. Quantitativo de Socioeducandos:

Segue tabela com a quantidade de socioeducandos(as) cumprindo medidas em cada unidade 

socioeducativa de Macapa, ate dezembro de 2022, conforme dados coletados na ultima 

inspeqao do ano:

NUMERO DE 

SOCIOEDUCANDOS(AS)

UN IDADE
SOCIOEDUCATIVA

YAGAS

Nucleo de Medida 
Socioeducativa de Intemaqao 
Masculina (CESEIN )

13 40

Casa de Sem iliberdade 11 20

Nucleo de Medida Cautelar
06 40

(C IP)

Nucleo de Medidada 
Socioeducativa de Intemaqao 
Fem inina (C IFEN)

0 6
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CREAS CIDADAN IA  - Zona
nao se aplica44

Sul

CREAS LEBERDADE -Zona 
Norte

nao se aplica28

9. Metas do Programa Fazendo Justiga

O programa Fazendo Justiga e resultado da parceria do Conselho Nacional de 

Justiga (CNJ) com o Programa das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD. Com 

lideranga do Departamento de Monitoramento e Fiscalizagao do Sistema Carcerario e do 

Sistema de Execugao de Medidas Socioeducativas do CNJ (DMF/CNJ), o Fazendo Justiga 

incide em diversos momentos do ciclo penal e do ciclo socioeducativo e aposta no dialogo 

in terinstitucional e na construgao de solugoes custom izadas e colaborativas, considerando as 

diferentes realidades locais para isso. O  Fazendo Justiga e div id ido em quatro eixos principais 

de agao: Proporcionalidade Penal, Cidadania, Sistemas e Identificagao Civil e 

Socioeducativo, alem de um eixo especifico para agoes transversais e de gestao.

No que tange ao ciclo socioeducativo, o Programa Fazendo Justiga tern seis eixos, 

com metas e objetivos especificos. As agdes realizadas sao descritas a seguir.
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EIXO 1 - APERFEigOAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO 

SOCIOEDUCATIVO

O principal objetivo das agoes relacionadas a este eixo consiste na qualificagao da 

in formagao sobre o sistema socioeducativo estadual, perm itindo sua in tegragao com o 

sistema nacional e a realizagao de diagnosticos que subsidiem tomadas de decisdes mais 

precisas e eficientes.

Como ativ idade desse eixo foram realizadas inspegoes bimestrais nas unidades 

socioeducativas de meio fechado de Macapa (Centro de Intemagao Provisoria/C IP, Centro 

de Intemagao Masculino/CESEIN , Centro de Intemagao Fem inina/C IFEM , Casa de 

Semiliberdade), de forma presencial, respeitando os protocolos de seguranga para evitar o 

contagio pelo coronavirus. As in formagoes e dados levantados em cada inspegao foram 

registrados no Cadastro Nacional de Inspegoes em Unidades e Programas Socioeducativos 

(CUPS).

Tambem houveram inspegoes semestrais nas unidades que executam as medidas 

socioeducativas em meio aberto, nos Centros de Referencia Especializado de Assistencia 

Social - CREAS (CREAS LIBERDADE  e CREAS CIDADAN IA ),  ressaltando que em 2022 

ainda nao havia disponibilizagao para realizar o cadastro das unidades de meio aberto na 

plataforma CNIUPS, sendo que ha previsao para o cadastro dessas unidades a partir de 2023.

 Pág.:12/19



02/02/2023 - Documento Assinado Eletronicamente. Código Verificador: AADM6MNWFN3 PJeADM/TJAP - 009047/2023 - 1

H

TribunalJIHGFEDCBA de Justiga do Estado do Amapa 
Grupo de Monitoramento e Fiscalizagao do Sistema Carcerario e Socioeducativo 

Forum Criminal, rua Manoel Eudoxio Pereira, s/n, Central, Macapa-AP
gmf@tjap.jus.br 

Contatos: 96 3312-4588/4590

EIXO 2 - IMPLANTACAO, QUALIFICA^AO E DIFUSAO DOS NUCLEOS DE 

ATENDIMENTO INTEGRADO (NAI)

As agoes desse eixo se baseiam na articulagao in terinstitucionais para estruturagao e 

organizagao de fluxo de atendimento ao publico-alvo.

As tratativas para implantagao do N iicleo de A tendimento Integrado (NA I)  ja estao 

em sua fase in icial, ja tendo sido realizadas diversas tratativas entre os orgaos do poder 

judiciario e do poder executive. Uma das agoes consubstanciou-se na realizagao do I  

Workshop Estadual sobre O NA I. em 03 de junho de 2022, no qual estiveram presentes 

representantes de diversos orgaos da rede de protegao a in fancia e a juventude, dentre eles, 

Juizados da Infancia, Promotorias, Defensorias, Delegacias, GMF, Fundagao da Crianga e do 

Adolescente (FCRIA ), Centres Socioeducativos, CREAS, Conselho Tutelar, Conselho 

Municipal e Conselho Estadual.

O principal fruto obtido em 2022 fo i a conscientizagao de toda rede de protegao da 

necessidade e efetiv idade do NA I. De forma objetiva, fo i criado pelo TJAP, por meio da 

Portaria 66583/2022 - GP/TJAP de 08 de setembro de 2022, um grupo de trabalho 

in terinstitucional para estudos e apresentagao de propostas para a implementagao do NA I  e 

criagao do fluxograma de atendimento in icial ao adolescente, consoante Recomendagao n° 

87 do CNJ.

EIXO  3 - CENTRAL DE VAGAS - OCUPACAO  TAXATIVA DE VAGAS

As agoes desse eixo visam a qualificagao da in tervengao socioeducativa com base nas 

prem issas de singularizagao das agoes socioeducativas e preservagao da dignidade da pessoa
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humana. Parte-se do pressuposto de que, mais que estruturas flsicas, a socioeducagao se faz 

por meio do contato humane (e humanizado), in tervengoes especializadas em areas, 

demandas e atendimento de condigdes basicas ao exercicio da cidadania, sendo que tais 

ofertas so podem ser realizadas por meio da adequagao das condigoes de trabalho das 

unidades de execugao de medidas socioeducativas.

Esse eixo esta em fase embrionaria, necessitando ainda de regulamentagao pelo 

Tribunal de Justiga do Amapa. Em que pese tal situagao, os centros de execugao de medidas 

socioeducativas apresentam baixa lo tagao em nosso Estado, consoante afere-se da tabela 

contendo o quantitative de socioeducandos.

EIXO 4 - DISSEMINACAO DAS AUDlfeNCIAS CONCENTRADAS NO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO

Esse eixo e o mais consolidado dentre todos os demais, avangando a cada ano. No 

ambito do Tribunal de Justiga do Amapa, temo a Resolugao n° 1431/2021 discip linando as 

audiencias concentradas no ambito socioeducativo, estabelecendo sua periodicidade 

trimestral para sua realizagao.

Foram realizadas cinco semanas de Audiencias Concentradas, nos meses de Janeiro, 

margo, junho, setembro e novembro de 2022, em todas as unidades do sistema socioeducativo 

que sao responsaveis pela execugao da medida socioeducativa de in temagao ou 

sem iliberdade, abrangendo a analise de todos os processes de execugao dos socioeducandos 

in temados.
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Essas a$6es foram coordenadas pela magistrada titu lar do Juizado da Infancia e 

Juventude - Area de Politicas Publicas e Execu^ao de Medidas Socioeducativas, Laura 

Costeira Araujo de Oliveira, auxiliada por servidores do referido Juizado. Participaram 

tambem das apoes o M inisterio Publico, a Defensoria Publica e a F.

As semanas de Audiencias Concentradas foram realizadas de forma presencial, com 

os socioeducandos in temados no CESEIN , e de forma hibrida com os(as) socioeducandos(as) 

que cumprem medida na Casa de Sem iliberdade, em razao da pandem ia da Covid-19 e da 

dificuldade de deslocamento dos(as) socioeducandos(as), a Fundaqao da Crianga e do 

Adolescente (FCRIA ) e o GMF.

A  estrutura flsica disponibilizada no CESEIN mostra-se adequada e suficiente para a 

realizagao dos trabalhos, sendo esta complementada pelos equipamentos eletronicos levados 

pelo JIJMSE, necessaries para a gravagao em video das audiencias.

A lguns pontos ainda necessitam de melhoria com relagao a participagao da FCRIA , 

especificamente em um maior engajamento de seu setor de egressos, cujo representante nao 

compareceu em todas as semanas.

De outro lado, in iciou-se as tratativas com CREAS e CAPSI para que estes tambem 

contribuissem com o presente eixo por meio da participagao de seus representantes durante

as semanas.
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EIXO 5 - PROGRAIMA DE ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES POS- 

CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

As agoes desse eixo ratificam a necessidade de que a socioeducagao nao se lim ite  

nem se encerre no cumprimento da medida imposta. Assim , buscam -se agoes que mitiguem 

os estigmas e dificuldades de reinsergao social e profissional desses jovens, principalmente 

nos casos de medidas socioeducativas em meio fechado. Salienta-se que a execugao dos 

programas de acompanhamento pos-medida sao, majoritariamente, de responsabilidade do 

Poder Executive Estadual, cabendo ao Tribunal de Justiga o incentive, fiscalizagao e 

fortalecimento das agoes.

Nesse sentido, foram promovidas reunioes no segundo semestre, com os atores do 

sistema socioeducativo. Observa-se, porem , que o setor responsavel da FCRIA  responsavel 

pelas pos-medidas, chamado “ setor de egressos” , nao participou de todas as semanas de 

audiencia concentradas, embora tenham sido cientificados da agao, o que prejudica a 

celeridade de atendimento dos socioeducandos que tiveram as medidas socioeducativas 

extintas nas semanas de audiencias concentradas.

Assim , em 2023, com a mudanga de Govemo, o sera reiterada a necessidade de 

participagao mais efetiva da FCRIA e de seu setor de pos-medidas, sensibilizando-os para a 

importancia da cooperagao para avangar no cumprimento dessa meta.
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FORTALECIMENTO E ACESSO A PROGRAMAS DEEIXO 6

PROFISSIONALIZACAO E APRENDIZAGEM NO SOCIOEDUCATIVO

Como parte das atribuigdes de PoK ticas Publicas, o Juizado da Infancia e Juventude 

de Macapa -  Area PoK ticas Publicas e Execugao de Medidas Socioeducativas ja executava 

projetos de incentivo a profissionalizagao de adolescentes ej ovens vulneraveis, por meio do 

Projeto Vamos Juntos. A  pandem ia da covid-19 representou um entrave ao desenvolv imento 

das agoes desse eixo e do projeto Vamos Juntos, que nao conseguiu avangar na oferta de 

vagas de profissionalizagao e aprendizagem .

No entanto, ha de ressaltar que em 2022 fo i in iciado o trabalho para elaboragao de 

projeto para a contratagao de Entidade Sem Fins Lucrativos (ESFL) qualificada na formagao 

tecnico-profissionalizante para a prestagao de servigo de capacitagao profissional para 

socioeducandos, egressos do sistema e pais irmaos destes. O objetivo do projeto e atender as 

demandas de capacitagao profissional dos socioeducandos em cumprimento de medidas 

socioeducativas no Estado do Amapa e previstas no Plano Indiv idual de A tendimento. Sendo 

que o publico-alvo do programa de aprendizagem profissional sao os socioeducandos com 

idade de 12 a 21 anos e a partir de 21 anos para pais e 12 anos para os irmaos dos 

socioeducandos, situados no municip io de Macapa.

M acapa, 31 de Janeiro de 2023.

Desembargador JO AO LAGES 

Supervisor do GMF
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