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Informações gerais sobre a prática

Título

Projeto Execução Humanizada

Unidade de implantação

Comarca de Coreaú

Data de implantação

Com a publicação da Portaria nº 4/2017, de 25 de Maio de 2017

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 Guido de Freitas Bezerra

E-mail

guido.bezerra@tjce.jus.br



Informações detalhadas sobre a prática

Finalidade 

O projeto  tem por  medida  coordenar  e  fomentar  boas  práticas  direcionadas  à  melhoria  da

execução penal e do sistema penitenciário local. Além de incentivar a criação de parcerias com o

município de Coreaú e com entidades privadas e/ou organismos civis, o projeto tem o intuito de

promover a proteção e a assistência aos apenados e aos egressos do sistema prisional, nos regimes

semiaberto e aberto.  Além disso,  busca dar oportunidade de trabalho com a devida remuneração

mensal ao apenado.

Passo a passo para implantação 

O projeto funciona da seguinte forma:

1. Aos apenados do regime semiaberto, após o trabalho durante o dia, eles estariam autorizados

pela Justiça para se recolheram em suas residências de segunda a sexta-feira, bem como nos

feriados, a partir das 20h. Já nos sábados e domingos, às 19h.

2. Para os que cumprem pena no regime aberto, o recolhimento deve ser a partir das 20h, todos 

os dias. 

3. Ainda segundo o projeto, o empregador deverá encaminhar, quinzenalmente, à Secretaria de 

Vara a frequência dos trabalhos desempenhados por cada apenado.

4. Além disso, o projeto tem a parceria do Conselho da Comunidade, mediante 

acompanhamento e fiscalização do Ministério Público de Ceará.

5. Supervisionado pela Secretaria de Vara.

Resultados alcançados

Já foram inseridos no projeto 2 apenados que cumprem pena no regime aberto, que efetivamente

estão  trabalhando  na  Secretaria  de  Infraestrutura  do  Município  de  Coreaú-CE,  sendo  certo  que

estamos aguardando a inserção de mais 3 outros condenados, os quais já manisfestaram interesse em

prestar serviços para a municipalidade. Todos serão remunerados.


