
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS
CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

MANIFESTAÇÃO   N. 119/2019  

Referência: PA n. MPPR-0046.19.075527-5

Assunto:  Acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas

nos eixos do Programa Justiça Presente

1. CONSIDERANDO:

• Que o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do recente  Projeto Justiça Presente,

vem propondo trabalhar com a vertente do fortalecimento de políticas voltadas aos

egressos do sistema prisional,  fomentando a integração efetiva entre os órgãos do

sistema de  justiça  e  do  executivo,  assim como o  trabalho  em rede,  por  meio  da

ampliação de Escritórios Sociais;

• Que a implantação de Escritório Social  figura como uma das frentes fomentadas e

debatidas, inicialmente, em um dos eixos do Projeto Cidadania nos Presídios, a qual

deu origem, em 2017, ao Escritório Social de Curitiba;

• Que o Escritório Social busca reunir,  em um mesmo local, atendimentos e serviços

para dar suporte àqueles que estão em monitoramento eletrônico e aos egressos; 

• Que o Poder Executivo Estadual, independentemente do programa, já vinha estudando

uma forma de aperfeiçoamento da metodologia empregada no Escritório Social, no

sentido  de conjugar todos os serviços de atendimento aos assistidos, egressos e

monitorados em um único espaço denominado Complexo Social1, reunindo, então,

Patronato, Escritório Social e Conselho da Comunidade;

• Que  tem-se  ainda  conhecimento  de  que,  devido  o  encerramento  do  Programa

Patronato,  que  se  dará  em  dezembro  de  2019  (SESP/DEPEN/SETI),  está  sendo

firmado  um  termo  de  cooperação  técnica  com  a  Universidade  de  Ponta  Grossa,

proporcionando um Programa de Residência Técnica para os recém-formados, com o

objetivo  de  oferecer  um  curso  de  pós-graduação  direcionando  a  prática  no

atendimento dos assistidos, egressos e monitorados ao Complexo Social, distribuído

entre 11 municípios num total de 70 vagas, com início em 01/01/2020 a 31/12/2021;

• Que,  tendo  sido  identificada  a  aparente  ausência  de  uma  uniformidade  entre  as

1 Que serão classificados em comarcas de grande, médio e pequeno porte. 
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propostas  que estariam em curso para  trabalhar  com o  mesmo público-alvo,  bem

como uma incompreensão  por  diversos  atores  do  que estaria  sendo proposto,  foi

realizada  uma  reunião  no  dia  02.10.2019  nesta  unidade2,  com  o  Grupo  de

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Estado do Paraná (GMF/PR)3,

Departamento  Penitenciário  do  Estado  do  Paraná  (DEPEN/PR)4 e  Federação  dos

Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná (FECCOMPAR)5, em que se buscou

esclarecer essas novas frentes do Poder Executivo e do Judiciário, no sentido de que

houvesse um alinhamento de propostas em relação aos “Complexos Sociais”, como

forma de aperfeiçoamento da metodologia empregada nos Escritórios Sociais,  com

vistas a ampliação desses espaços;

• Que na ocasião restou deliberado que:

i) que, para fins de organização destes debates e discussões, o tema será incluído

como uma das vertentes de um dos Grupos de Trabalho do Projeto Justiça Presente,

que poderá servir de espaço, inclusive, de prestação de contas e esclarecimentos a

todos os demais atores vinculados a área;

ii) que, neste sentido, o Ministério Público será igualmente inserido no referido Grupo

em que serão abordadas tais questões, inclusive, providenciado-se o agendamento de

nova reunião de trabalho; 

2. DELIBERA-SE pela adoção das seguintes providências: 

2.1  Providencie-se  a  abertura  de  apenso  para  tratar  especificamente  dessa  frente,

intitulando-o “Escritório Social”;

2.2 Junte-se  ao  citado  apenso  cópia  do  Protocolo  n.  16.058.725-3,  enviado  pelo

DEPEN/PR, o qual se reporta à implementação de Escritórios Sociais;

2.3 Igualmente, providencie-se a juntada de mídia em CD, com as explicações do quanto

tratado  na  reunião  do  dia  02.10.2019  e  cópia  dos  documentos  enviados  pela

FECCOMPAR sobre o “Encontro de formação para metodologias do Escritório Social”;

2.4 Divulgue-se no CAOP Informa e no próximo informativo essa nova proposta.

2 Coordenada pelo Promotor de Justiça que ora subscreve. 
3 Representado por sua Coordenadora, Juíza de Direito, Dra. Ana Carolina Bartolomei Ramos, e

Assessor Jurídico, Nelson Octávio Leitão Neto.
4 Na  ocasião  representado  pelo  Dr.  Renan  Lopes Ferreira  e  Irecilse  Drongek,  bem como pelo

Coordenador do Complexo Social Interior, Ari Batista da Silva. 
5 Através de sua Presidente. Maria Helena Orreda e respectiva equipe. 

2



CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS
CRIMINAIS, DO JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS

Curitiba, 04 de outubro de 2019.

ALEXEY CHOI CARUNCHO

Promotor de Justiça
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