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Apresentação

A cartilha que o leitor tem em mãos celebra a vitória de um projeto que nasceu da consciência 
de que é preciso fazer mais pelo cidadão. É fruto da preocupação de integrantes do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios em oferecer alternativas de recuperação e inserção social.

Por meio da descrição dos projetos e iniciativas desenvolvidas pela Coordenadoria Executiva de 
Medidas Alternativas (Cema), o MPDFT atua em conjunto com a sociedade na promoção da transformação 
social, da cidadania e na humanização da Justiça. 

Ao divulgar as iniciativas desenvolvidas pela rede, pretende-se dar transparência e ampliar 
o leque de parceiros interessados na promoção de alternativas penais que visem não somente à  
reparação dos danos às vítimas, mas à inclusão social. 

É necessário cumprimentar todos que acreditaram neste projeto e reconhecer a valorosa contribuição 
dos promotores de Justiça de todas as Coordenadorias do MPDFT, dos servidores da Coordenadoria 
Executiva, dos Setores de Controle de Medidas Alternativas e dos integrantes da rede de apoio relacionados 
nesta cartilha.

O desenvolvimento social e o estímulo a políticas preventivas contra o crime e em favor da 
humanização da Justiça norteiam a atuação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

Boa leitura.  
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INTRODUÇÃO

Em 2016, iniciamos no MPDFT o projeto Nós podemos muito mais: trabalhando em rede com 
a rede. Sua premissa foi a implantação de uma nova forma de execução das medidas alternativas, em 
especial das prestações pecuniárias resultantes das conversões dos valores de fianças em acordos de 
suspensões condicionais em processos criminais (artigo 89 da Lei nº 9.099/90), encaminhando-as para a 
execução de projetos de instituições parceiras, previamente elaborados e aprovados.

Os objetivos foram, além de viabilizar o acompanhamento mais eficiente dos valores destinados, 
incentivar o planejamento por parte das instituições do uso de tais verbas e fomentar a implementação 
de projetos com foco na consolidação da cidadania ativa.

Em outras palavras, buscamos o aprofundamento do ideal de rede proativa em que o Ministério 
Público se colocasse como ponte para a execução de soluções propostas pela própria sociedade civil e 
que fortalecessem a cidadania.

O financiamento de projetos de entidades sociais tem produzido frutos: espaços foram 
transformados, bens essenciais foram adquiridos, novos programas foram criados, com melhorias 
substanciais dos serviços prestados à comunidade.

Em 2018, houve a ampliação do trabalho e a efetiva implementação do projeto em várias unidades 
do MPDFT, tornando-o mais robusto. Foi possível, inclusive, iniciar nova experiência com as Promotorias 
de Defesa do Patrimônio Público com a aplicação do modelo e dos Setores de Medidas Alternativas 
para a destinação de valores oriundos de condenações a penas de multas em ações de improbidade 
administrativa.

É com alegria genuína que apresentamos os resultados alcançados. Neles é possível ver que a 
interação entre MPDFT e sociedade civil é fundamental para o cumprimento de nossa missão institucional, 
com ganhos relevantes para a transparência e a eficiência nas excuções das medidas alternativas e 
fortalecimento da cidadania. Eis a prova de que “juntos podemos muito mais!”

"Começamos sonhando que podíamos mais.

Acreditamos que podíamos mais.

Hoje sabemos que podemos muito mais do que, às vezes,  
ousamos sonhar."

Ana Lúcia Nogueira



8 9

Sema Brazlândia

Sema Planaltina

Sema Paranoá

Sema Brasília 1 e Especializadas

Sema Brasília 2

Sema Águas Claras

Sema Taguatinga

Sema Ceilândia

Sema Samambaia

Sema Núcleo 
Bandeirante

Sema Riacho Fundo

Sema Recanto 
das Emas

Sema Sobradinho

Sema São SebastiãoSema Santa Maria
Sema Gama

Sema Guará

SETORES REGIONAIS 
DA CEMA NO DF

3339-99173395-9719

3486-6411

3484-9066

3120-8727

3404-9429 

3458-9161

3214-4404

3343-6491

3451-8307

3353-8976 

3471-8351

3487-8922

3369-9245

3488-9020

3103-40043479-9914
Cema Coordenação

3214-4470

Conheça quem torna o 
trabalho da Cema possível 

e con�ra os telefones de 
cada setor regional. 
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PROJETO NÓS PODEMOS MUITO MAIS: TRABALHANDO EM REDE COM A REDE

Os estudos realizados pela equipe da Cema, para 
subsidiar a atuação dos promotores de Justiça, concluíram pela 
necessidade de planejar, orientar e supervisionar a elaboração 
e o desenvolvimento de projetos, visando à concretização dos 
objetivos das alternativas penais.

 

A partir dessa discussão, surgiu o projeto Nós podemos 
muito mais: trabalhando em rede com a rede, que consiste na 
viabilização de determinada demanda de uma das entidades 
parceiras, selecionada com projeto próprio.

Assim, todos os Setores de Controle e Acompanhamento das Medidas Alternativas (Semas) 
presentes no Distrito Federal ouviram as entidades locais e buscaram resolver suas solicitações, conforme 
a necessidade apresentada. 

Uma vez oficializados os projetos das instituições, coube ao Sema local a integração com os 
promotores de Justiça, para a sugestão de encaminhamentos, durante um período estipulado, das 
medidas alternativas para os projetos escolhidos. 

Assim, toda a equipe Cema passou a acompanhar diretamente a execução dos projetos escolhidos, 
comunicando os progressos e resultados alcançados em cada um deles. 

NÓS 
PODEMOS

MUITO
MAIS

TRABALHANDO EM REDE COM A REDE

NÓS 
PODEMOS

MUITO
MAIS

TRABALHANDO EM REDE COM A REDE

www.mpdft.mp.br/site/nospodemosmuitomais

QR code

CONHEÇA A PÁGINA DO PROJETO
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RESULTADOS 

Excelentes resultados foram alcançados a partir da nova proposta de trabalho da equipe Cema, 
como os apresentados a seguir:

Associação Atlética de Santa Maria (AASM) 
Sema Santa Maria

A Associação Atlética de Santa Maria existe há mais de 25 anos, e sua figura confunde-se com a 
Maria do Amparo Moura que, à frente da associação, vem transformando a vida de cerca de 400 famílias 
da comunidade.

A AASM oferece, também, em contraturno escolar, futebol 
para crianças e jovens de 7 a 17 anos, bem como curso de 
informática para jovens de 14 a 24 anos para facilitar a inserção 
no campo de trabalho.

A comunidade é beneficiada com cursos 
profissionalizantes de hair designer e de 
estética corporal (massagem, manicure 
e pedicure). 

São oferecidos o curso de arte e vida 
saudável, para meninas de 8 a 13 anos, para 
desenvolvimento de habilidades culinárias, de 
organização do lar e orientação na prevenção 
da gravidez precoce; o curso mãezinha, uma 
oficina para produção de roupas de enxoval 
de bebê e oficina de corte e costura, para 
fomentar outra fonte de renda para a família 
usuária, como alternativa empreendedora. A 
intenção da associação é ampliar a duração do 
curso para seis meses.
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Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri) 
Sema Brasília 1 e Especializadas

A Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri) é parceira da 
Rede Social da Cema há mais de dez anos. 

A Gerência de Apreensão de Animais, uma ramificação da Seagri, apresentou, em 
maio de 2017, um projeto audacioso para o Sema Brasília 1 e Especializadas,  que, 
posteriormente, foi contemplado. A unidade foi beneficiada com a aquisição de um 
caminhão para transporte de animais de médio e de grande porte.  Por ano, entre 
300 e 400 animais errantes em vias públicas do DF são recolhidos pela gerência a 
fim de evitar acidentes.

Além disso, a Seagri faz o recolhimento de animais de produção e equídeos 
acometidos por doenças infectocontagiosas que devem ser submetidos a 
sacrifício sanitário, conforme os programas sanitários do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. A demanda por recolhimento de animais de grande 
porte por motivos diversos, como maus-tratos, atropelamentos, etc., é realizada, 
também, constantemente por outros órgãos do Governo do Distrito Federal, e a 
Seagri presta todo o apoio logístico às operações. 
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Projeto Integral de Vida (Pró-vida) 
Sema Recanto das Emas

O Pró-vida existe desde 1986, desenvolvendo atividades socioeducativas 
voltadas para crianças e adolescentes, na Educação Infantil de 3 e 5 anos 
– contando com 198 crianças; e a Escolinha de Futebol de 12 a 17 anos – 
contando com 60 adolescentes.

O atendimento realizado para as crianças é em formato de creche, 
em período integral, com vistas à ampliação para 250 alunos a partir 
do segundo semestre de 2018. Já os adolescentes são atendidos no 
contraturno escolar, por meio da escolinha de futebol. 

Aquisição de máquina lavadora e 
secadora de roupas (10kg) para a 
lavanderia do Pró-vida. 

Aquisição de equipamentos de cozinha mais 
modernos, diminuindo o tempo de preparo dos 
alimentos servidos, atendendo 258 crianças e 
adolescentes oriundos de famílias carentes do 
Recanto das Emas-DF.

Aquisição de mesas e cadeiras plásticas 
(coloridas) para o refeitório do Pró-vida 
Centro de Educação Infantil.
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Obras Sociais da Paróquia São Sebastião de Brazlândia 
Sema Brazlândia

As Obras Sociais da Paróquia São Sebastião de Brazlândia, em funcionamento desde 1972, atendem 
cerca de 150 crianças, 75 em cada período, matutino e vespertino, em contraturno escolar. A faixa etária 
atendida é de 6 a 15 anos incompletos.

A instituição oferece atividades 
nas seguintes áreas:

• Artes cênicas
• Música
• Curso de produção de mandalas
• Curso de informática
• Espaço para a prática de esportes

Neste ano, a instituição apresentou 
o projeto para ampliar o laboratório 
de informática e adquirir uma tela 
de projeção para a montagem de 
uma sala de cinema.

Associação dos Voluntários Pró-vida Estruturada (Viver) 
Sema Brasília 2

Desde 1997, a Associação dos Voluntários Pró-vida Estruturada (Viver) atende 120 famílias da 
região, cerca de 300 crianças com a faixa etária de 6 a 15 anos, em contraturno escolar. A maioria dos 
alunos são filhos de catadores.

A associação atua no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da comunidade, oferecendo 
a prática de jiu-jitsu, capoeira, balé, hip-hop, aula de música (violão e flauta), além de artes cênicas.

“A reforma da sala de balé veio em momento único, 
porque a gente estava sem local para dar a atividade, e hoje 
a gente tem o espaço e as crianças estão superanimadas."

Relato da coordenadora da associação,  
a assistente social Laila Bueno.
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Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais  
(Ampare) 
Sema Brasília 1 e Especializadas

Acessibilidade à piscina na prática de hidroterapia e hidroestimulação, para facilitar a entrada e a 
saída dos usuários (muitos deles adultos) com limitações físicas, era esse o objetivo da instituição com o 
projeto encaminhado ao Sema. O mecanismo que modificou a vida dos usuários tratou-se de uma cadeira 
pênsil, adaptada para trazê-los da cadeira de rodas e descê-los, com conforto e segurança, à piscina. 

Dessa forma, cerca de 120 famílias puderam ser beneficiadas com a cadeira adaptada, auxiliando 
com mais eficácia o trabalho desenvolvido pela Ampare, que iniciou suas atividades em julho de 1972.

Centro Socioeducativo Santo Aníbal de Maria 
Sema Guará

Em funcionamento desde 2002, o centro buscou viabilizar o recebimento das doações, sua única 
fonte de manutenção, solicitando um veículo utilitário por meio de projeto apresentado no Sema. A 
instituição é voltada à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco social (de 3 a 17 anos), 
que, além de atividades socioeducativas de convivência, recebem gratuitamente quatro refeições ao dia, 
de segunda a sexta-feira. Atualmente, são atendidas 270 crianças e adolescentes, filhos de moradores ou 
trabalhadores da região do Guará-DF.

Quando o montante apurado atingiu cerca de 70% do valor do veículo, 
a rede social local se mobilizou para complementar o que restava.
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Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo 
Sema Riacho Fundo     

Com o objetivo de monitorar os 453 hectares (que correspondem a 4.530.000m² de área), o parque 
encaminhou projeto arrojado ao Sema: a  aquisição de um equipamento de vigilância aérea, popularmente 
conhecido como drone, para colaborar na conservação e no melhoramento da bacia do Riacho Fundo, 
um dos principais afluentes do Lago Paroná. 

Atualmente, o parque se utiliza de veículos automotores para identificar invasores, provocadores de 
incêndios florestais, agentes depredadores da fauna e da flora, além de auxiliar os órgãos competentes 
repressores de atividades ilícitas que se utilizam do parque para refúgio.

Unidade de Internação de Santa Maria (UISM) 
Sema Santa Maria

O projeto Liberte seu sorriso, encaminhado pela UISM ao Sema, consistiu no reaparelhamento do 
consultório dentário, com compressor, armários e estrutura de atendimento odontológico, e de revisão 
e manutenção da cadeira de dentista. 

A unidade atende mais de 140 adolescentes, submetidos a medida 
socioeducativa de internação, proporcionado-lhes mais qualidade de vida, 
por meio de higiene e cuidados bucais.
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REALIZAÇÕES EM TRÊS ANOS DE PROJETO*

Confira as instituições parceiras que foram beneficiadas com encaminhamentos realizados pelos 
Semas regionais e as benfeitorias recebidas. 

Sema Brasília 1 e Especializadas

2016

Creche Vila Planalto – Revitalização do parquinho infantil da instituição.

Ampare – Adaptação de cadeira automatizada para acesso à piscina de pessoas com 
dificuldades de locomoção.

Associação Cruz de Malta – Revitalização do parquinho infantil da instituição.

Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) – Aquisição de brinquedos 
para  parquinho e de equipamentos eletrônicos para sala de acolhimento de crianças e 
adolescentes.

Ampare – Adaptação da horta para acesso de cadeirantes e pessoas com dificuldade de 
locomoção.

Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps I Asa Norte) – Aquisição de 
eletrodomésticos e utensílios para realização de oficina terapêutica culinária.

Centro Educacional Prof. Carlos Mota – Revitalização do laboratório de informática.

Casa da Mulher Brasileira – Revitalização de espaços de atendimento e acolhimento das 
mulheres em situação de violência.

Centro Educacional Prof. Carlos Mota – Aquisição de toldos para pátio da escola.

Centro Educacional Prof. Carlos Mota – Aquisição de mobiliário para laboratório de 
informática.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Projeto Leitura no Parque 2016, que desenvolve 
ações de leitura e interpretação ambiental para alunos das escolas públicas do DF.

Sema Brasília 1 e Especializadas
Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Curso de Ilícitos Ambientais 2016, com objetivo 
de sensibilização socioambiental dos autores de ilícitos ambientais e urbanísticos.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Curso de Educadores Ambientais 2016 para 
proporcionar aulas educativas no contexto ambiental de professores e educadores do DF.

2017

Escola da Advocacia Geral da União – Instalação de piso tátil para acessibilidade dos alunos e 
reeducandos (autores do fato) participantes de cursos disponibilizados pela EAGU.

Centro Educacional Prof. Carlos Mota – Reforma da quadra esportiva.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Projeto Leitura no Parque 2017, que desenvolve 
ações de leitura e interpretação ambiental para alunos das escolas públicas do DF.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Curso de Ilícitos Ambientais 2017, com objetivo 
de sensibilização socioambiental dos autores de ilícitos ambientais e urbanísticos.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Curso de Educadores Ambientais 2017 para 
proporcionar aulas educativas no contexto ambiental de professores e educadores do DF.

Instituto de Defesa e Preservação de Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de 
Extinção (NEX) – Aquisição de câmera frigorífica para adequado congelamento e estocagem 
da alimentação dos felinos.

Centro Educacional Prof. Carlos Mota – Aquisição de ventiladores e equipamentos 
audiovisual para a escola.

Grupamento de Proteção Ambiental – Reforma de sala de aula da instituição.

Grupamento de Proteção Ambiental – Aquisição de mobiliário e equipamentos para sala de 
aula.

Jardim Botânico de Brasília – Aquisição de equipamento de informática, bibliografia 
especializada e material didático para conhecimento dos visitantes sobre insetos e a 
biodiversidade do cerrado

Associação Protetora dos Animais do DF (Proanima) – Realização de esterilização cirúrgica e 
vacinação de animais domésticos no Varjão.

*Informações extraídas do Tabularium/MPDFT em 7 de janeiro de 2019.
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Sema Brasília 1 e Especializadas
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (Apae Asa Norte) – Aquisição de 
utensílios de cozinha para oficina de formação profissional na área de atendimento em 
refeitório.

Centro Educacional Taquara – Reforma da quadra de esporte.

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri) – 
Gerência de Apreensão de Animais – Aquisição de caminhão para transporte de animais de 
médio e grande porte apreendidos em via pública.

Escola Classe Basevi – Aquisição de tendas para sala de aula do projeto agroecologia, 
implantação de horta e desenvolvimento de educação ambiental.

Centro Educacional Osório Bacchin – Construção de quadra poliesportiva.

Batalhão da Polícia Militar Ambiental do DF – Aquisição de material de cenografia para o 
museu de taxidermia de animais silvestres do cerrado.

Batalhão da Polícia Militar Ambiental do DF  – Confecção de panfletos para ações educativas  
sobre o meio ambiente.

Creche Pioneira da Vila Planalto – Cobertura metálica do parque infantil da instituição.

Escola Classe Sonhém de Cima – Restauração e pintura de algumas estruturas da instituição.

Escola Classe Sonhém de Cima – Aquisição de microfones para projeto de contação de 
histórias.

Escola Classe Sonhém de Cima – Aquisição de computadores para biblioteca e administração 
da escola.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (Apae Asa Norte) – Criação de espaço 
para atendimento psicológico, descanso e interação das pessoas atendidas na unidade.

Associação de Apoio aos Presos, Egressos e Familiares (Apef ) – Aquisição de medicamentos 
para tratar doenças infectocontagiosas no Complexo Penitenciário do DF.

Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais (Ampare) – Aquisição de 
câmeras de segurança para Casa Lar de acolhimento da instituição.

Escola Classe Sonhém de Cima – Aquisição de jogos pedagógicos para a instituição.

Sema Brasília 1 e Especializadas
Casa de Ismael (Lar da Criança) – Aquisição de colchonetes para descanso das crianças.

Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II – Reforma e ampliação da cozinha, do depósito de 
gêneros alimentícios e da sala de recursos da escola.

Centro Educacional Taquara – Aquisição de parquinho infantil.

Escola Classe da Granja do Torto – Troca da areia do parque infantil.

2018

Casa de Ismael (Lar da Criança) – Aquisição de armário e tatames para salas de aula.

Parque Nacional de Brasília (Núcleo de Educação Ambiental) – Reparo de vazamentos e 
infiltrações na biblioteca.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Curso de Educação Ambiental 2018, que 
desenvolve ações de leitura e interpretação ambiental para alunos das escolas públicas do 
DF.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Curso de Ilícitos Ambientais 2018, com objetivo 
de sensibilização socioambiental dos autores de ilícitos ambientais e urbanísticos.

Parque Nacional de Brasília – Patrocínio do Curso de Educadores Ambientais 2018 para 
proporcionar aulas educativas no contexto ambiental de professores e educadores do DF.

Creche Pioneira da Vila Planalto – Aquisição de janelas e portas em acrílico para lavanderia e 
depósito da instituição.

Projeto Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília (Recomeçar) – Aquisição e 
doação de próteses mamárias externas para pós-mastectomia.

Projeto Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília (Recomeçar) – Impressão e 
doação de exemplares do livro "O Grande Encontro" para auxiliar pacientes em tratamento 
contra o câncer.
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Sema Brasília 2

2017

Associação Viver – Revitalização de sala de ballet.

2018

Associação de Apoio aos Presos, Egressos e Familiares (Apef ) – Reforma do bloco III do 
Centro de Progressão Penitenciária.

Sema Brazlândia

2016

Comunidade Terapêutica Despertai – Construção de refeitório e aquisição de móveis e 
utensílios culinários.

2017

Casa do Caminho – Reforma de salas administrativas para acolhimento das crianças e 
adolescentes.

2018

Obras Sociais São Sebastião de Brazlândia – Aquisição de equipamento de informática e 
audiovisual para laboratório de informática.

Obra Social Santa Isabel de Brazlândia – Aquisição e instalação de toldos para centro de 
convivência dos idosos.

Sema Ceilândia
2016
Associação dos Moradores da QNQ e QNR – Construção do muro e instalação de portões 
fechados para segurança da instituição.

Associação Brasília Inclusiva – Aquisição de fogão industrial para refeições para comunidade 
local.

2017
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (Apae Ceilândia) – Criação de espaço  
adequado para área de serviço e lavanderia.

2018
Associação dos Moradores da QNQ e QNR – Construção de cerca elétrica para a segurança da 
instituição.

II CPRO 10° Batalhão da PMDF – Construção e instalação de grade e porta de aço na sala da 
Seção de Crimes de Menor Potencial Ofensivo.

Lar de São José – Aquisição de conjuntos de sofá para uso de acolhidos na instituição.

Obras Sociais Boa Árvore – Revitalização do parquinho infantil.

Abrigo dos Excepcionais da Ceilândia (AEC) – Aquisição de kit multimídia para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência acolhidas na instituição.

Abrigo dos Excepcionais da Ceilândia (AEC) – Aquisição de material para oficina de 
artesanato para idosos.

Obras Sociais Grupo Espírita Irmã Celina – Aquisição de televisão, videogame e DVD para sala 
de jogos e lazer.

Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência (Pav Flor de Lótus) – Aquisição de 
ar-condicionado, armários, cadeiras e materiais lúdicos para sala de atendimento.

Associação Recicle A Vida – Aquisição de eletrodomésticos e bens para cozinha.

Creche Mãe Lourdes – Aquisição de televisão, ventilador e móveis para montagem de sala de 
TV.
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Sema Gama

2016

Associação dos Deficientes do Gama e Entorno (ADGE) – Reconstrução e revitalização de 
ambientes da instituição.

2018

Escola Classe 07 do Gama – Realocação e reforma do parque infantil.

20ª Delegacia de Polícia do Gama – Aquisição de rastreador e equipamentos auxiliares de 
filmagem para otimizar trabalho da PCDF.

Obras Benedita Cambiagio – Aquisição de mesas, cadeiras, poltrona e sofá para sala de 
atendimento, sala de aula e secretaria da instituição.

Instituto Filhos do Brasil (Fibra) – Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos para 
cozinha.

Sema Guará

2017

Centro Socioeducativo Santo Anibal Maria – Aquisição de veículo para demandas de trabalho 
em favor do público-alvo do projeto socioeducativo.

2018

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (Apae Guará) – Cobertura da piscina da 
instituição.

Associação Criação de Deus – Aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e 
reforma de sala de informática e leitura da instituição.

Sema Núcleo Bandeirante
2016
Bombeiro Mirim (CBMDF) – Realização de Corrida de Orientação utilizando mapa, bússola e 
possibilitando interação com a natureza.

Associação Rosas Prateadas – Construção de Lan House para idosos.

2017

Lar Educandário Nossa Senhora de Mont Serrat – Reforma e reestruturação de espaço físico; 
aquisição de mobiliário, materiais pedagógicos, lúdicos e utensílios para a instituição.

Casa da Mãe Preta do Brasil – Aquisição de material para realização de atividades esportivas 
para crianças e adolescentes no contraturno escolar.

Rede Socioassistencial do Núcleo Bandeirante, Park Way e Candangolândia  – Realização de 
palestras educativas, rodas de conversa, oficinas, teatro, dança e música para idosos.

Associação Rosas Prateadas – Aquisição de material para oficina de artesanato.

2018
Associação Capoeira Jogo de Dentro – Aquisição de instrumentos musicais, material 
esportivo e artístico para oferecer atividades esportivas, artísticas e educativas à 
comunidade.

Associação Comunitária Park Way – Aquisição de materiais para atividades esportivas, 
musicais e educativas par jovens da Escola da Vargem Bonita e comunidade do Park Way.

Associação Comunitária Park Way – Aquisição de material para curso de educação ambiental 
para autores de ilícitos ambientais.

Associação de Idosos Rosas Prateadas – Aquisição de material para horta medicinal.

Associação Seniores Candangos – Aquisição de equipamentos para sala de informática.

Associação Seniores Candangos – Aquisição de materiais para horta urbana.

Associação Cultural Namastê – Aquisição de equipamentos e materiais para oficina de 
costura e arte.
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Sema Núcleo Bandeirante
Associação dos Idosos Rosas Prateadas – Aquisição de tela e projetor para espaço de lazer 
multimídia.

Fundação Cidade da Paz (Funcipaz) – Aquisição de equipamentos multimídia e materiais 
didáticos para realização do projeto “cultura de paz” nas escolas públicas do DF.

Fundação Cidade da Paz (Funcipaz) – Aquisição equipamento informática e mobiliário para 
unidade mínima administrativa.

Rosas Prateadas – Aquisição equipamento informática e mobiliário para unidade mínima 
administrativa.

Casa da Mãe Preta – Aquisição equipamento informática e mobiliário para unidade mínima 
administrativa.

Associação Seniores Candangos – Aquisição equipamento informática e mobiliário para 
unidade mínima administrativa.

Congregação Batista no Caminho – Aquisição de materiais para curso de marcenaria.

Sema Paranoá

2016

Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedep) – Revitalização do parque infantil 
da instituição.

Instituto Aprender – Reforma e adequação de espaço na instituição destinado a teatro, 
cultura, entretenimento, reuniões e atividades lúdicas e pedagógicas.

20º Batalhão de Polícia Militar do Paranoá – Reforma da quadra de esportes.

ONG Fazer Valer – Promoção de aulas de tae-kwon-dDo e participação no Campeonato Jisesc 
2016.

20º Batalhão de Polícia Militar do Paranoá – Criação da sala de lanches para crianças que 
participam de atividades esportivas e pedagógicas na instituição.

Sema Paranoá

2017

Federação de Bandeirantes do Brasil (FEB) – Revitalização do laboratório de informática.

Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedep) – Aquisição de recursos materiais 
para melhorar capacidade de atendimento da secretaria da instituição.

Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedep) – Aquisição de caixa de som, 
projetor e tela para aulas, palestras e registros das atividades da instituição.

Associação Positiva de Brasília – Reaparelhamento da cozinha e aquisição de equipamento 
de informática.

Hospital Regional do Paranoá – Aquisição de materiais lúdicos e artesanais para oficina de 
memória em pacientes idosos.

2018

Instituto Aprender – Reforma da praça de alimentação da instituição para uso adequado da 
comunidade.

Sema Planaltina

2016

Cemec (Instituto Leonardo Murialdo) – Criação de videoteca e renovação literária e de 
artigos esportivos da instituição.

2017

Centro de Atenção Psicossocial de Planaltina – Construção de depósito de materiais e 
arquivo morto na instituição.
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Sema Planaltina

2018

Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina – Recuperação da quadra poliesportiva.

Comunidade de Renovação Esperança e Vida Nova Planaltina (Crevin) – Aquisição de 
equipamento de informática e mobiliário para unidade mínima administrativa.

Projeto Integrado Meninos do Vale (Pimev) – Aquisição de equipamento de informática e 
mobiliário para unidade mínima administrativa.

Lar Fabiano de Cristo – Reconstrução do muro de proteção da instituição.

Cemec – Instituto Leonardo Murialdo – Aquisição de mobiliário para videoteca.

Centro Especializado de Atendimento às Mulheres  (Ceam Planaltina) – Aquisição de 
mobiliário e equipamento audiovisual.

Parque Ecológico Sucupira – Aquisição de televisão para curso socioambiental.

Unidade de Internação de Planaltina – Aquisição de vestimenta padrão para os acolhidos.

Centro de Reintegração Deus Proverá (CRDP) – Aquisição de equipamento de informática e 
mobiliário para unidade mínima administrativa.

Núcleo de Atendimentos às Famílias e Autores de Violência Doméstica de Planaltina – 
(Nafavd) – Aquisição de livros para estimular o hábito de leitura nas mulheres atendidas pela 
instituição.

Sema Recanto das Emas

2017

Projeto Integral de Vida (Pró-Vida) – Aquisição de utensílios e equipamentos para a cozinha 
da instituição.

Centro de Convivência Granja das Oliveiras (Cose) – Revitalização dos brinquedos e 
adequação do piso do parque infantil da instituição.

Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência do Recanto das Emas – Instalação 
do parque infantil da instituição.

Projeto Integral de Vida (Pró-Vida) – Aquisição de máquina de lavar e secar para a lavanderia 
da instituição.

Projeto Integral de Vida (Pró-Vida) – Aquisição de mesas e cadeiras para o refeitório da 
instituição.

2018

27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas – Aquisição de equipamento fotográfico 
visando combater o tráfico de drogas na região do Recanto das Emas.

Comunidade Terapêutica Novo Tempo – Aquisição de colchões para dependentes químicos 
em tratamento na instituição.

Projeto Integral de Vida (Pró-Vida) – Aquisição de equipamentos industriais de cozinha.

Molekada Ação de Integração Social – Aquisição e instalação de tatame para prática de jiu-
jitsu.

27ª Delegacia de Polícia – Aquisição de equipamento de filmagem para gravação de 
depoimentos especiais de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes.

Comunidade Terapêutica Novo Tempo – Aquisição de beliches para acolhimento de 
dependentes químicos na instituição.
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Sema Riacho Fundo

2018

Associação Amigos da Saúde Mental – Revitalização da quadra de esportes.

Lar das Crianças Luiz Hermani – Aquisição de máquinas e equipamentos para oficinas de 
corte e costura.

Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo – Aquisição de drone para monitoramento do 
parque e prevenção de crimes.

Sema Samambaia

2016

Escritório de Serviços Locais Alcoólicos Anônimos Grupo Vida Sóbria – Realização de grupo 
de reflexão para homens e resolução pacífica de conflitos.

Associação Maria de Nazaré – Revitalização da cozinha da instituição.

Escritório de Serviços Locais Alcoólicos Anônimos Grupo Vida Sóbria (II Mobilização de 
Mulheres de Samambaia) – Aquisição de materiais para realização de evento comemorativo 
dos dez anos da Lei Maria da Penha (Lei nº 1.1340/2006).

2017

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Samambaia – Realização de oficina de 
artesanato.

Escola Classe 111 de Samambaia – Aquisição de toldos para pátio da escola.

Conselho Tutelar de Samambaia – Revitalização e paisagismo da instituição tornando 
ambiente mais acolhedor aos atendidos.

Escola Classe 111 de Samambaia – Aquisição de duplicador para as atividades pedagógicas 
da escola.

Sema Samambaia
Conselho Tutelar de Samambaia – Revitalização da brinquedoteca.

Unidade de Atendimento em Meio Aberto (Uama) – Revitalização da horta comunitária.

Centro de Atenção Psicossocial III de Samambaia – Aquisição de equipamentos e materiais 
para realização de oficinas de beleza.

2018

Diretoria de Saúde Mental (1° Concurso de Boas Práticas em Atenção Psicossocial no DF)  – 
Aquisição de bens para premiar as boas práticas em saúde mental no DF.

Escola Classe 111 de Samambaia – Aquisição de mesas e bancos de concreto para a área de 
recreação da escola.

Escolinha de Futebol Massa Real – Aquisição de material esportivo para a escolinha de 
futebol que atende crianças e adolescentes da comunidade.

Escola Classe 111 de Samambaia – Aquisição de aparelhos audiovisuais para a sala de vídeo 
da escola.

Escola Classe 111 de Samambaia – Aluguel de brinquedos infláveis para comemoração do 
dia das crianças na escola.

Parque Ecológico 3 Meninas – Aquisição de equipamento de manutenção e combate a 
incêndio.

Igreja Adventista de Samambaia – Aquisição de uniformes para atividades recreativas de 
crianças na instituição.

Centro de Ensino Especial n° 1 de Samambaia – Aquisição de recursos pedagógicos, 
mobiliário e acessórios para a ludoteca.

Associação Maria de Nazaré – Reforma dos banheiros da instituição.

Centro de Atenção Psicossocial III de Samambaia – Aquisição de material para oficina de 
crochê.

Escola Classe 111 de Samambaia – Aquisição de data show para reunião de professores, 
servidores, pais, responsáveis e comunidade escolar.
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Sema Samambaia
Escola Classe 111 de Samambaia – Aquisição de ingresso de espetáculo de teatro para alunos 
da escola.

Instituto Sociocultural Comunidade em Ação do Distrito Federal (Projeto Guarda-Mirim 
Garras) – Aquisição de material para confecção de uniformes.

Hospital Regional de Samambaia – Manutenção e reparo de equipamento compressor e ar-
condicionado da UTI.

Lar Mãe da Divina Graça – Aquisição de equipamento de proteção contra descargas elétricas.

Centro Ensino Fundamental nº 411 – Aquisição de livros com títulos atuais e 
contextualizados para escola.

Associação Maria de Nazaré – Reforma da sala de aula e banheiro do maternal.

Associação Cresce – Aquisição de material esportivo para aulas de jiu-jitsu.

Escolinha de Futebol do Bicudo – Aquisição de material esportivo e utensílios de cozinha 
para melhorar o atendimento das crianças que praticam esportes na instituição.

Sema Santa Maria

2016

Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) – Aquisição de materiais e equipamentos 
hospitalares para cuidados especiais, fisioterapia e setor neonatal do HRSM.

Centro de Ensino Especial 01 de Santa Maria – Remanejamento do portão da escola e 
construção de rampa de acessibilidade para alunos cadeirantes e com baixa mobilidade.

Centro de Convivência Sagrada Família das Obras Assistenciais Padre Natale Batezzi (OAPNB) 
– Aquisição de vidros blindex para área do depósito, cozinha e bazar da instituição.

Associação Atlética de Santa Maria – Aquisição de equipamentos eletrônicos para melhorar  
atendimento da comunidade.

Sema Santa Maria
Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop – Reforma do espaço cultural e promoção de 
atividades culturais, cursos preparatórios, oficinas de serigrafia e cine clube.

2017

Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop – Aquisição de material para realização de 
oficinas profissionalizantes em estêncil e serigrafia para socioeducandos.

Associação Nairim – Aquisição de eletrônicos e eletrodomésticos para desenvolvimento das 
atividades da instituição.

33ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal – Aquisição de câmera digital para atender a 
demanda da Seção de Repressão a Drogas da instituição.

Associação Casa de Jacó Lar do Idoso – Aquisição de equipamentos e materiais de 
fisioterapia para atendimento de idosos na instituição.

Associação Atlética de Santa Maria – Aquisição de equipamentos e materiais de beleza para 
cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade local.

2018

Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop – Aquisição de material para 2ª Oficina técnica 
em estêncil e serigrafia para socioeducandos.

Casa do Idoso Amor à Vida (Ciav) – Aquisição de sofás para conforto dos idosos da instituição.

Centro de Saúde nº 01 de Santa Maria – Aquisição de toldo e materiais esportivos para 
atendimento da comunidade.

Associação de Moradores do Porto Rico – Aquisição de equipamento de informática e 
mobiliário para unidade mínima administrativa.

Núcleo de Formação Popular Família Hip Hop  – Aquisição de equipamento de informática e 
mobiliário para unidade mínima administrativa.

Unidade de Internação de Santa Maria – Aquisição de bens móveis para montagem de sala 
de atendimento odontológico.

Centro de Ensino Especial nº 1 Santa Maria – Aquisição de computadores para o laboratório 
de informática.
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Sema São Sebastião

2017

Casa de Cultura de São Sebastião – Construção de tanque para captação de água para a 
Horta Orgânica Girassol.

2018

Ação Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Promovida) – Aquisição e instalação de 
coifa para cozinha da instituição.

Sema Sobradinho

2016

Casa do Caminho – Aquisição de freezer para conservação de alimentos na instituição.

Associação Cristã de Moços de Brasília (ACM) – Aquisição de uniformes para crianças 
atendidas na instituição.

Centro de Ensino Fundamental 04 –  Aquisição de mobiliário e materiais para montagem da 
sala de coordenação e formação de alunos e professores.

Guarda Mirim de Sobradinho II – Aquisição de uniformes para atividades físicas de crianças 
atendidas pela instituição.

2017

Conselho Tutelar da Fercal – Aquisição de materiais e equipamentos para criação de 
brinquedoteca e espaço para adolescente.

Casa do Candango (Lar São José)  – Aquisição de mesas e cadeiras para refeitório da 
instituição.

Sema Sobradinho
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF (Apae Sobradinho)  – Aquisição de 
ventiladores para salas de aula e refeitório da instituição.

Grupo Luz e Cura (Lar Jesus Menino)  – Aquisição de computadores para inclusão digital das 
crianças atendidas pela instituição.

ONG Guarda Mirim Social de Brasília – Unidade de Sobradinho II – Aquisição de mobiliário 
para atendimento de crianças e adolescentes na instituição.

Caps i Sobradinho – Aquisição de material esportivo para recreação de crianças e 
adolescentes na instituição.

Sema Taguatinga

2018

Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte-MG (Lar dos Velhinhos) – Aquisição de 
eletrodomésticos e reforma da cozinha da instituição.
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CURIOSIDADES

• Cema – Coordenadoria Executiva de Medidas Alternativas
• Sema – Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas Alternativas

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE CEMA E SEMA?

• Assessora os promotores de Justiça na indicação das medidas alternativas. 
• Firma parcerias com instituições para encaminhamento dos beneficiários 
das medidas alternativas.
• Viabiliza a aplicação, a execução e o acompanhamento das medidas 
alternativas aplicadas na cidade onde atua.
• Insere e atualiza os dados sobre autores do fato, instituições e medidas 
aplicadas, no Sistema de Medidas Alternativas (SMA).
• Recebe e analisa as demandas das instituições parceiras sob forma de 
projetos e acompanha a execução, após a deliberação da Promotoria de 
Justiça.

ATUAÇÃO DO SEMA

• A Cema e os Semas contam, atualmente, com a colaboração de 
40 servidores que atuam no acompanhamento da execução das 
medidas alternativas e mantêm parceira com aproximadamente 380 
instituições em todo o DF. 
•  A equipe da Cema está sempre se reciclando. Diversos Encontros 
Setoriais são realizados para treinamento e integração da equipe.

EQUIPE

• 2001 – A promotora de Justiça Fabiana Costa sugeriu formar uma comissão para criar um setor de 
assessoramento aos promotores de Justiça na aplicação e no acompanhamento das medidas alternativas.
• 2003 – Aprovação do projeto-piloto do Núcleo de Medidas Alternativas em Ceilândia e criação da Cema, 
na época denominada Central de Medidas Alternativas.
• 2004 – O Núcleo de Medidas Alternativas passou a chamar-se Setor de Medidas Alternativas (Sema) e 
contava com nove Semas e dois setores especializados em outras localidades do DF.
• 2007 – Criação da Coordenação Técnica da Cema, hoje denominada Assessoria para Política de Medidas 
Alternativas, tendo à frente um promotor de Justiça.
• 2011 – Consolidação da eficácia do Sistema de Medidas Alternativas – SMA.
• 2016 – Nova forma de trabalho: atuação com projetos.
• Atualmente – Os Semas atuam em todo o DF e regiões adjacentes.

HISTÓRICO DA CEMA
2001
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• Setor de Controle e Acompanhamento às Medidas Alternativas (Semas).
• Setor de Controle e Acompanhamento de Projetos (Setcap), especializado 
no auxílio, na articulação e no acompanhamento de projetos.
• Setor de Consolidação de Informações (Setcoi), responsável por consolidar 
as informações e os dados produzidos.
• Grupo de Trabalho da Cema (GT-Cema), surgiu em 2014, com o objetivo de 
planejar novas soluções para o trabalho dos Semas e das instituições 
parceiras na aplicação das medidas alternativas.  Por meio do GT, nasceu o 
projeto Nós podemos muito mais: trabalhando em rede com a rede. 

ESTRUTURA DA CEMA

• É mais nova ferramenta de trabalho criada pela 
Cema. O sistema, totalmente online, permite que os 
Semas e as instituições parceiras alcancem maior 
agilidade e transparência no encaminhamento, 
acompanhamento e execução das medidas alternativas.

SISTEMA PARCEIRO
• O SMA contabiliza as informações referentes às medidas alternativas no DF. 
Entre 2016 e 2018, foram aplicadas cerca de 33.250 medidas alternativas 
previstas na Lei n° 9.099/98, sendo, aproximadamente, 643.349 horas de 
prestação de serviços à comunidade, em torno de R$ 9.158.734,00 
em prestação de bens e, em média, 5.626 encaminhamentos para 
participação em cursos e palestras educativas.

SISTEMA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS (SMA) DO MPDFT

• São medidas usadas pela Justiça, previstas na legislação penal (Lei nº 
9.099/98), que visam evitar a aplicação de pena privativa de liberdade.
• Decorrem da aplicação dos benefícios da transação penal e da suspensão 
condicional do processo.
• As medidas alternativas mais comuns são: prestação de serviços à 
comunidade, prestação pecuniária, participação em cursos educativos, 
reparação do dano.

O QUE SÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS?
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• O Nós podemos muito mais teve início em 2016. As instituições parceiras dos 
Semas enviam projetos específicos e, por meio da utilização das conversões de 
fiança oriundas de medidas alternativas, esses projetos tornam-se realidade.
• Objetivos do projeto:

 - Dar transparência à utilização de recursos oriundos de medidas 
alternativas encaminhadas pelo Judiciário.
 - Dimensionar o benefício que a utilização desses recursos causa na 

sociedade.
• Institucionalizado pela Portaria PGJ nº 284, de 15 de março de 2018.

PROJETO NÓS PODEMOS MUITO MAIS: 
TRABALHANDO EM REDE COM A REDE

• O primeiro evento para apresentação de resultados do Nós podemos muito mais 
ocorreu em 2017. Nesse primeiro ano, o projeto trabalhou com cerca de 38 projetos 
de diversas instituições do DF.
• O projeto pioneiro do Nós podemos muito mais foi a revitalização do parque 
infantil da Creche Pioneira Vila Planalto. O parquinho ganhou brinquedos novos 
e adequados ao desenvolvimento psicomotor das crianças.
• Nos três anos de atuação, o Nós podemos muito mais teve cerca de 200 projetos 
cadastrados, dos quais 100  já foram concluídos.

100
Projetos

concluídos

• O Nós podemos muito mais já realizou projetos em quase todas 
as cidades do DF e atua em várias áreas, trazendo benefícios 
para a população. São aproximadamente 200 projetos de 
instituições atuando nas áreas de educação e de saúde, projetos 
que beneficiam idosos, instituições que atendem deficientes, 
projetos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade, 
projetos ambientais, além de vários outros. 

• O Nós podemos muito mais visualizou mais uma importante área de atuação: projetos para beneficiar 
as escolas rurais do DF. Em algumas dessas escolas, foram montados laboratórios de informática, trazendo 
inclusão digital para os alunos das comunidades rurais. Outras escolas que não tinham local adequado para 
recreação ganharam quadras de esporte, realizando o sonho de muitos alunos de ter um local apropriado e 
seguro para prática de esportes, lazer e diversão. A ideia da construção das quadras de esporte em escolas 
rurais surgiu da atuação da promotora de Justiça Cristina Rasia, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural (Prodema).
• O impacto social do trabalho nas escolas rurais foi tão significativo que o Nós podemos muito mais 
decidiu continuar o projeto de construção de quadras de esporte, que beneficia tanto os alunos quanto toda 
a comunidade rural. Os promotores de Justiça Lenna Daher e Eduardo Gazzinelli, da Promotoria de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep), estão empenhados na busca da realização desse objetivo.
• O projeto Nós podemos muito mais tornou-se uma ferramenta de aproximação do MPDFT com a sociedade 
civil organizada, com ganhos sociais muito maiores do que nossas simples palavras são capazes de 
expressar.
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NÓS PODEMOS MUITO MAIS – DEPOIMENTOS

"Indicar a fiança para um projeto já estabelecido com valores e prazos dá 
mais transparência à verba que é destinada às instituições, assim como o 
acompanhamento pela intranet, em que todos os servidores e membros têm a 
possibilidade de ver o que tem sido feito com as fianças.

A prestação de contas vinculada ao que foi inicialmente proposto assegura que os 
gestores tenham a responsabilidade de cumprir a execução do projeto nos termos 
acordados.

À medida que vários projetos são finalizados corretamente, a relação de confiança 
entre o MPDFT e a rede se aprofunda, estimulando a adoção e a concretização de 
novos trabalhos."

"O projeto “Nós Podemos Muito Mais” trouxe o desafio de utilizar 
recursos de prestações pecuniárias, decorrentes de medidas 
alternativas, em projetos específicos feitos pelas instituições parceiras 
e, assim, dar maior transparência e visibilidade no uso desses valores.

Um ponto de destaque é a integração, é o trabalho em conjunto 
entre instituição, comunidade, juízes, promotores e servidores do 
Sema em um mesmo objetivo, que é a materialização desses projetos. 
E o resultado que se obtém na comunidade é a participação e o 
comprometimento de cada agente envolvido e a transformação para 
melhor da realidade social."

Daniela Borges dos Santos

Sema Recanto das Emas

Ivana Vieira

Setcap/Cema

Volemar Ornelas Araújo

Diretor do CED Taquara 

"O projeto Nós podemos muito mais é de muita relevância social e educativa, 
pois sua dinâmica e contextualização social visam a amplamente atender às 
necessidades básicas de uma comunidade escolar.

Em especial, destacamos a reforma e a estruturação da quadra de esportes 
do Centro Educacional Taquara, no Núcleo Rural de Planaltina, onde foi 
edificado todo o piso da quadra, foram construídas arquibancadas e feita a 
estruturação para quadra poliesportiva, com espaço dividido com alambrado 
para atividades recreativas."

"O Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas Alternativas (Sema) é 
uma unidade do MPDFT de fundamental importância para subsidiar as ações 
e atribuições dos promotores de Justiça. Para, além disso, o histórico do Sema é 
permeado por construções que enfatizam a sua evolução.
A contextualização do Sema na unidade de Brazlândia demonstra um 
setor extremamente ativo e integrado com as instituições cadastradas no 
órgão. As ações desenvolvidas junto às instituições governamentais ou não 
governamentais têm sido focadas na valorização da sociedade de forma que os 
projetos planejados e executados promovam a inclusão social, o estabelecimento 
de parcerias, a integração do MPDFT com órgãos  estratégicos e com a sociedade, 
além de primar pelo fortalecimento da cidadania."

Rozimeire Xavier Batista

Chefe de Gabinete da Promotoria de Justiça de Brazlândia

"O projeto apresentado colaborou diretamente na melhoria e na qualificação 
dos atendimentos realizados pela instituição. O veículo utilitário viabilizou à 
entidade buscar doações de frutas e verduras da Ceasa toda semana, bem como 
de supermercados parceiros que ofertam seus produtos em prol da alimentação dos 
beneficiados assistidos pelas refeições oferecidas no Centro Socioeducativo Santo 
Aníbal Maria."

Diane Galdino

Representante Centro Socioeducativo Santo Aníbal de Maria
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Paulo Vinicius Quintela

Promotor de Justiça da 1ª 
P. J. Cível, Família, Órfãos e 
Sucessões do Guará

"Atuando na Coordenadoria Administrativa de Brazlândia, tive a oportunidade 
de testemunhar o trabalho do Setor de Medidas Alternativas, realizando ações 
de impacto significativo na vida da comunidade local. Evidente que a atuação 
ministerial não pode nem deve substituir a do Poder Executivo, o qual deve, 
antes, sim, ser cobrado na realização das políticas públicas determinadas na 
Constituição e nas leis. Mas não se pode fechar os olhos ao fato de que a adoção 
de projetos locais de comprovado interesse público pelo Ministério Público tem 
mostrado resultados belíssimos, consistido em importante aproximação da 
instituição com a sociedade, e revertido em favor desta valores advindos de 
pessoas envolvidas com o Sistema de Justiça. 

Me tocou de maneira especial a construção de um refeitório em uma instituição 
de abrigamento para tratamento de dependentes químicos, trazendo um mínimo 
de dignidade e conforto a pessoas em enorme sofrimento psíquico. Me tocou,  
ainda, a reforma parcial de alojamento em abrigo para crianças abandonadas, 
sendo a visualização do sorriso das crianças na data da inauguração a melhor 
recompensa que a instituição poderia ter. Ficaram projetos pelo caminho, como 
a adaptação de um cômodo em uma escola rural no Incra 07 para utilização 
em aulas de gastronomia, o que poderia modificar a vida das crianças que ali 
estudam e de suas famílias. Mas fica a certeza de que o trabalho tem sido bem 
feito, e que o Ministério Público pode muito mais."

"Quando cheguei ao Sema foi iniciada a cultura da adoção de projetos 
para a melhoria das instituições e transparência no uso das verbas 
públicas. Com o passar do tempo, as primeiras instituições apresentando 
seus projetos de melhoria foram sendo contempladas,  fazendo a diferença 
na comunidade local, na vida de crianças e adolescentes e, junto a isso, 
veio o olhar de gratidão ao nosso trabalho. 

Lidar com essas pessoas diariamente às vezes é desafiador, mas é prazeroso 
e muito gratificante, pois não fazem do trabalho social um emprego, uma 
forma de ganhar a vida, mas têm em si, em sua essência, uma capacidade 
de doação, amor e respeito ao próximo e tentam, insistentemente, ajudar 
da forma que conhecem e que acreditam ser possível. Ao ouvi-las falar do 
benefício que determinado projeto trouxe para os usuários da instituição, 
conseguimos ver que estamos lhes dando de volta a autoestima, que 
geralmente o trabalho social não tem, pois não lhe é dada a devida 
importância."

"Esse trabalho é muito significativo no que tange à oportunidade de beneficiar a 
instituição e/ou comunidade com bens duráveis de maior valor, obras e reformas, 
as quais possibilitam resultados mais efetivos, com maior impacto na sociedade. 
Também considero de suma importância a participação do promotor de Justiça 
que propôs o perdimento da fiança em audiência que, em conjunto com o 
servidor do Sema, pode avaliar previamente os projetos apresentados, escolher 
e manifestar sua concordância com a destinação do recurso.

Acho essa proposta de trabalho linda, porque, de espinhos plantados por alguém, 
no caso, um crime, vi nascer flores, sorrisos, esperanças. Vi sonhos realizados, não 
importando se grandes ou pequenos”.

"A nossa instituição tem conseguido superar um 
momento de grande dificuldade financeira e tem 
mantido o nosso compromisso e a qualidade do 
serviço prestado junto a nossa comunidade, localizada 
no Recanto das Emas-DF.

Todos os recursos advindos desta parceria foram e 
têm sido de extrema importância e podemos destacar 
os projetos de melhoria da estrutura da cozinha 
industrial, lavanderia e salas infantis. Já as salas de 
aula puderam contar com ventiladores, sendo muito 
necessários no período de calor."

Kátia Sena 

Sema Santa Maria

Thayane Amaral

Sema Samambaia

Ariceya Albuquerque

Assistente Social do Projeto 
Integral de Vida – Pró-Vida

André Santos

Coordenador Administrativo 
do Projeto Integral de Vida – 
Pró-Vida
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TRABALHANDO EM REDE COM A REDE – FOTOS

Eventos realizados em 2017 e 2018 Assessora para Políticas de Medidas Alternativas e promotora de Justiça Hiza 
Maria Silva Carpina Lima reunida com membros de diversas unidades para a 
apresentação do projeto
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Capacitação de servidores e instituições
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O projeto "Nós podemos muito mais"

O GT CRIOU 

A VICE ACREDITOU

A ASSESSORA ADOTOU

Selma Sauerbronn

Hiza Carpina

Trabalhando em rede com a rede

A EQUIPE CEMA MATERIALIZOU

NÓS 
PODEMOS

MUITO
MAIS

TRABALHANDO EM REDE COM A REDE
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PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS

O Estado, sozinho, não é capaz de atender às demandas sociais. Sabe-se que um dos fatores 
primordiais para a modernização da Administração Pública depende do desenvolvimento e da expansão 
das parcerias entre o poder público e a sociedade civil. 

Da mesma forma ocorre com a execução das penas e medidas alternativas. O Estado necessita do 
apoio da sociedade civil e da comunidade para que essa política seja efetivada.

Cada rede social local, formada pelo agrupamento dessas instituições, tem um papel único, sendo 
indispensável para a resolução de problemas enfrentados naquela localidade.

Essa atuação das redes, além de constituir instrumento de mudança social local, contribui para o 
cumprimento das medidas alternativas, pois é efetivamente nessas instituições que ocorre a prestação 
de serviço à comunidade, a prestação de bens e ações educativas. 

São essas entidades que proporcionam as vagas para o trabalho comunitário e que viabilizam 
espaço para a restauração das relações sociais outrora corrompidas. Portanto, a atuação da sociedade 
civil organizada é vital para a validação da finalidade educativa e reintegrativa das medidas alternativas.

Ao receber os autores de fatos para prestação de serviço à comunidade, a instituição compromete-
se a fornecer condições favoráveis ao bom desenvolvimento do trabalho a ser executado, que deve ser 
adequado a seu perfil e a suas habilidades. 

Na prestação pecuniária, é importante que a instituição, além de requerer a compra de determinado 
bem, explique ao autor a importância de sua aquisição, de forma que exista seu maior envolvimento com 
as necessidades daquela comunidade. 

A oportunidade oferecida, de cumprir a pena no seu meio social, junto a seus pares, além de 
contribuir com o desenvolvimento da sua comunidade, confirma seu status de cidadão, não fere a 
dignidade humana, atingindo a pena alternativa seus fins precípuos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução das penas e medidas alternativas depende diretamente das parcerias entre os órgãos 
públicos e a sociedade civil organizada. A aplicação comprometida dessas medidas pelos responsáveis por 
esse processo reintegrativo, além do resultado positivo para a sociedade, torna-se um meio de efetivação 
dos direitos sociais e da cidadania. 

Um novo olhar para as penas e medidas alternativas como instrumentos de acesso a assistência 
social, saúde, educação, lazer, cultura, direitos humanos e até geração de empregos e renda permite a 
plena realização da cidadania daqueles que foram não raramente marginalizados. Promover a cidadania 
é, inclusive, um dos objetivos estratégicos do MPDFT, cujo resultado para a sociedade é justamente a 
cidadania fortalecida1. 

1 Disponível em www.mpdft.mp.br/portal/index.php/planejamentoestrategico. Acesso em 29 de junho de 2015.

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/planejamentoestrategico
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