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Informações gerais sobre a prática

Título

Projeto Aprendizes da Liberdade

Unidade de implantação

2ª e 3ª Varas das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza

Data de implantação

08/06/2013

Alinhamento ao Plano Estratégico 

Tema

Gestão eficiente e participativa

Objetivo

Promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional

Autor(es)

Autor(a) 1

Juiz Cézar Belmino Barbosa Evangelista Junior 

E-mail

cezar@tjce.jus.br

Autor(a) 2

Juíza Luciana Teixeira de Souza



E-mail

luciana.souza@tjce.jus.br

Informações detalhadas sobre a prática

Finalidade

Contribuir para a ressocialização e reintegração social dos presos 

Passo a passo para implantação 

O  projeto  Aprendizes  da  Liberdade,  que  faz  parte  do  Programa  Um  Novo  Tempo,

idealizado  por  juízes  da  execução  penal  da  Comarca  de  Fortaleza-Ce,  Cézar  Belmino  Barbosa

Evangelista  Júnior  e  Luciana  Teixeira  de  Souza,  ao  substituir  o  sistema  prisional  pelo  sistema

educacional,  contribui  para  a  não  interrupção  do  processo  de  (re)socialização  daquele(a)  que,

cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto, era obrigado, quando beneficiado(a)

com o trabalho externo, prisão domiciliar e saída antecipada (STF, súmula vinculante 56), a retornar

ao presídio nos finais de semana ou período noturno.
O aprendiz da liberdade, mediante termo de adesão, é beneficiado com a oferta de estudo

de  alfabetização,  ensino  fundamental  e  ensino  médio,  além de  curso  preparatório  do  ENEM  e

capacitação profissional, aos finais de semana, em rede pública de ensino. 
Com efeito inclusivo, o projeto também contribui com o despertar dos beneficiados para

uma nova visão de mundo, através da formação de uma consciência crítica com base na valorização

da educação como vetor social para se credenciar como protagonista no mundo contemporâneo.
A experiência tem, ainda, o intuito de romper preconceitos contra a pessoa condenada,

influenciar na diminuição dos índices de reincidência, interferindo nas causas da violência urbana e,

em consequência, refletindo no menor número de ações criminais. 
Video programa um novo tempo 
https://www.youtube.com/watch?v=A8NLXh724j8                             
https://www.youtube.com/watch?v=csHvGtr3Be8
Video projeto Aprendizes da Liberdade
https://youtu.be/EVezuYHDSDohttps:// -Verdes Mares   Aprendizes            
www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/11/presos-do-regime-semiaberto-frequentam-

a-escola-em-projeto-de-juizes.html - O Povo Aprendizes

Resultados alcançados

- Baixa reincidência criminal;
- Reinserção social dos reeducandos por meio da educação e do trabalho.


