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1. Apresentação 

A Secretaria da Justiça e Cidadania foi criada através do Art. 40 da Constituição Política do 

Estado do Ceará, de 16 de junho de 1891, tendo sido regulamentada em 24 de setembro de 1891. 

Em 1926 passou a denominar-se de Secretaria dos Negócios do Interior e Justiça, posteriormente a 

Secretaria do Interior e da Justiça, a partir de 1962, Secretaria de Justiça e em 2003, Secretaria da 

Justiça e Cidadania. 

2. Descrição geral, missão, finalidade, competências e estrutura organizacional da 

Organização 

O Decreto Nº. 31.419, de 24 de fevereiro de 2014, que altera a estrutura organizacional, aprova o 

regulamento e dispõe sobre a denominação e a quantificação dos cargos de direção e 

assessoramento da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), em seu artigo 2º estabelece a missão 

institucional da SEJUS que é a de promover o pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos 

inalienáveis da pessoa humana, através da ação integrada entre o Governo Estadual e a sociedade, 

tem como missão promover e garantir as políticas de direitos humanos, a execução penal e sua 

função social em parceria com a sociedade e demais instituições governamentais, competindo-lhe:  

I - executar a manutenção, supervisão, coordenação, controle, segurança, inteligência e 
administração do Sistema Penitenciário e o que se referir ao cumprimento das penas; 

II - promover o pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos inalienáveis da 
pessoa humana, através da ação integrada entre o Governo Estadual e a sociedade, 
competindo-lhe zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos; 

III-  superintender e executar a política estadual de preservação da ordem jurídica, 

da defesa, da cidadania e das garantias constitucionais; 

IV - desenvolver estudos e propor medidas referentes aos direitos civis, políticos, 
sociais e econômicos, as liberdades públicas e à promoção da igualdade de direitos e 
oportunidades; 

V - atuar em parceria com as instituições que defendem os direitos humanos; 

VI - promover a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais 
que garantam plena cidadania às vítimas ou testemunhas ameaçadas; 

VII - administrar as Casas do Cidadão;  

VIII - administrar o Caminhão do Cidadão;  

IX - administrar o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;  
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X - administrar a Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização;  

XI - articular e planejar o desenvolvimento de ações de enfrentamento ao tráfico de 
pessoas; 

XII - receber opiniões, reclamações, denúncias, elogios apresentados pela sociedade, 
dando-lhes o devido encaminhamento através da Ouvidoria; 

XIII - coordenar e supervisionar a execução do Programa de Proteção aos Defensores 
de Direitos Humanos (PPDDH); Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte (PPCAAM) e o Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas 
Ameaçadas do Estado do Ceará (Provita); 

XIV - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos 
termos deste Regulamento. 

Art. 1   São valores da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus): 

Ι −  justiça; 

ΙΙ −  cidadania; 

ΙΙΙ −  ordem e o direito; 

IV - respeito à dignidade humana; 

V - comprometimento com a missão funcional e institucional. 

 
A Estrutura Organizacional básica e setorial da SEJUS de conformidade como o decreto 
Nº32.192, de 11 de abril de 2017,  passou a ser a seguinte: 
 

I.   DIREÇÃO SUPERIOR 

• Secretário da Justiça e Cidadania 

• Secretário Adjunto da Justiça e Cidadania 

II.  GERÊNCIA SUPERIOR 

• Secretario Executivo 

III.  ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

1.   Assessoria Jurídica 

2.   Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

3.   Ouvidoria 

IV.  ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA  

4. Coordenadoria da Cidadania 

4.1.   Célula das Unidades Integradas de Atendimento ao Cidadão –  

         Programa Vapt Vupt 

4.2.  Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência 
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4.3.   Núcleo de Apoio à Cidadania 

4.4.   Núcleo de Assessoria dos Programas de Proteção à Pessoas 

               5. Coordenadoria Especial do Sistema Prisional 

 5.1. Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa   

             5.2. Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II 

                    5.2.1. Núcleo de Administração Carcerária II 

            5.4. Penitenciária Industrial Regional do Cariri 

                   5.4.1. Núcleo de Administração Carcerária III 

            5.5. Casa de Privação Provisória de Liberdade Prof. José Jucá Neto 

            5.6. Penitenciária Industrial Regional de Sobral 

                   5.6.1.  Núcleo de Administração Carcerária IV 

            5.7. Centro de Triagem e Observação Criminológica 

            5.8. Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo 

                   5.8.1.   Núcleo de Administração Carcerária V 

            5.9. Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Penitenciário Luciano  

                   Andrade de Lima 

                   5.9.1.  Núcleo de Administração Carcerária VI 

           5.10. Casa de Privação Provisória de Liberdade Desembargador Francisco Adalberto    

                  de Oliveira Barros Leal 

                   5.10.1.  Núcleo de Administração Carcerária VII 

           5.11. Casa de Privação Provisória de Liberdade Elias Alves da Silva 

                     5.11.1. Núcleo de Administração Carcerária VIII 

           5.12. Centro de Execução da Pena e Integração Social Vasco Damasceno Weyne 

                     5.12.1. Núcleo de Administração Carcerária IX 

           5.13. Colônia Agrícola Padre José Esmeraldo de Melo 

           5.14.  Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes 

           5.15.  Hospital e Sanatório Penal Professor Otávio Lobo 

           5.16. Célula Regional do Sistema Penal Norte 

           5.17. Célula do Grupo de Apoio Penitenciário 

           5.18. Célula Regional do Sistema Penal Sul 

           5.19. Célula de Articulação do Sistema Penal 

                    5.19.1. Núcleo de Assistência à Saúde 

                    5.19.2.. Núcleo da Casa do Albergado 

                    5.19.3. Núcleo de Segurança e Disciplina 

                    5.19.4. Núcleo de Custódia 
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     6. Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso 

          6.1. Núcleo de Empreendedorismo e Economia Solidária 

          6.2. Núcleo Educacional e de Capacitação Profissionalizante 

          6.3. Núcleo de Gestão de Assistidos e Egressos 

          6.4. Núcleo de Artes e Eventos 

     7. Coordenadoria de Inteligência 

     8. Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização 

         8.1. Célula Pedagógica 

                 8.1.1. Núcleo de Ensino 

                 8.1.2. Núcleo de Pesquisa e Memória 

                 8.1.3. Núcleo de Apoio e Logística 

V. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL  

9. Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

       10. Coordenadoria Administrativo-Financeira 

            10.1. Núcleo Contábil e Financeiro 

      11. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

            11.1. Célula de Gestão da Informação 

      12. Coordenadoria de Patrimônio e Logística 

            12.1. Célula de Compras e Logística 

                     12.1.1. Núcleo de Transportes 

VI - ÓRGÃOS COLEGIADOS  

• Conselho Penitenciário do Estado do Ceará 

• Conselho de Defesa dos Direitos Humanos 

• Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura no Ceará 

• Conselho Deliberativo do Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas     

     Ameaçadas no Estado do Ceará 

• Coordenação Estadual do Programa Estadual de Proteção dos Defensores e  

     Defensoras dos Direitos Humanos 

• Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes    

     Ameaçados de Morte 
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DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA SECRETARIA DA 

JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)  
 

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS SÍMBOLO QUANTIDADE  
Secretário da Justiça e Cidadania SS-1 01 
Secretário Adjunto da Justiça e Cidadania SS-2 01 
Secretário Executivo SS-2 01 
Coordenador Especial DNS-1 01 
Assessor Especial  DNS-2 06 
Ouvidor DNS-2 01 
Coordenador DNS-2 11 
Diretor de Unidade Prisional DNS-2 12 
Diretor Adjunto de Unidade Prisional  DNS-3 12 
Orientador de Célula DNS-3 09 
Articulador DNS-3 07 
Gerente de Unidade Prisional DNS-3 03 
Gerente Adjunto de Unidade Prisional DAS-1 03 
Supervisor de Núcleo DAS-1 23 
Assessor Técnico DAS-1 22 
Assistente Técnico DAS-2 20 
Auxiliar Técnico DAS-3 54 
Auxiliar Logístico DAS-4 76 
TOTAL   263 

 
 
 

4.   Recursos Orçamentários 

 
� A Lei Orçamentária destinou à SEJUS, em 2016, os valores do gráfico abaixo (Em 

R$ 1.00) - 

 
 
 

ORÇAMENTO – 2016 

Lei,  
291.930.066,00

Lei + 
Alterações,  

417.021.439,48 

Fonte: SIOF_2016  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Secretaria da Justiça e Cidadania 
 

8 
 

 

� A SEJUS utilizou-se, no decorrer de 2016, dos valores do gráfico abaixo (Em R$ 1,00) 

 
 
 

4. Programa de Governo, Recursos, Estratégias e Plano de Ação:  

4.1.  PROGRAMA 004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

 

4.1.1. Objetivos: 

Gerir e manter o funcionamento das atividades fins das Unidades Prisionais do Sistema 

Penitenciário, construir, reformar e modernizar as unidades prisionais de forma a dotá-las de infra-

estrutura básica, física e ambiental mínima necessária às condições de abrigo digno aos indivíduos 

em conflito com a Lei e promover a educação básica, a educação superior, a qualificação 

profissional, a saúde básica, a cultura e o esporte no sistema penitenciário para a ressocialização 

do preso e egresso.            

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2016  

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

238.131.895,53 207.169.128,18 86,99 201.452.841,25 84,59 

          Fonte: Relatório de execução orçamentária 2016 

382.616.468,55 

375.520.232,52

Empenhado Pago 

EMPENHADA –  2016 

Fonte: SIOF_ 2016  
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O programa objetiva atender a quatro metas: 1. Construir, reformar, modernizar e equipar as 

unidades prisionais, dotando-as de infraestrutura adequada; 2. Gerir e manter em pleno 

funcionamento as atividades fins do sistema penitenciário; 3. Promover a assistência básica, a 

assistência jurídica, a execução de penas alternativas, a qualificação profissional e o apoio à 

empregabilidade, à religião, à cultura, ao esporte e ao lazer dos indivíduos em conflito com a lei e 

sob a tutela do Estado e 4. Manter, modernizar e equipar a Escola de Gestão Penitenciária e 

Ressocialização. 

4.1.2. Estratégia das Ações (Iniciativas): 

  1. Ampliação da oferta de vagas no sistema prisional. 

  2. Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços prisionais. 

  3. Manutenção da oferta de serviços prisionais 

  4. Atendimento com ações de saúde, educação e assistência jurídica a presos e egressos 

  5. Atendimento aos assistidos em cumprimento de pena e familiares, com  ações voltadas ao  

     enfrentamento da drogadicção e promoção da saúde mental 

  6. Desenvolvimento de ações voltadas à ressocialização e ao apoio à empregabilidade do preso e  

      egresso. 

 7. Apoio à execução de alternativas penais 

 8. Promoção da melhoria contínua da prestação dos serviços no Sistema Prisional 

 

4.1.3. Principais resultados e realizações: 

• Apoio à execução de alternativas penais: 3.382 pessoas acompanhadas pela Central de 

Alternativas Penais, sendo 2.747 da Vara Única de Audiência de Custódia; 

• Registro de 1.142 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica, através da Central de 

monitoramento; 

• Realização de nove mutirões realizados nas grandes unidades prisionais ao longo do ano 

atendendo 3.500 pessoas; 
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4.1.3.1. Infra-Estrutura do Sistema Penitenciário 

• Inauguração do Centro de Execução Penal de Integração Social Vasco Damasceno Weyne: 

Redução do percentual de superlotação de 60% para 40% entre as grandes unidades da 

Região Metropolitana de Fortaleza; 

• Reforma emergencial na ordem de R$ 9,8 milhões realizada nas unidades após as rebeliões 

de 21 de maio.  

• Inauguração da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, considerada penitenciária 

modelo voltada especificamente para população GBT, idosos e pessoas em cumprimento 

da lei Maria da Penha; 

• Ampliação da oferta de vagas no sistema prisional: Inauguração de três unidades: Centro 

de Execução da Pena e Integração Social (1.016); Cadeia Pública de Juazeiro do Norte 

(272) e Unidade Prisional Irmã Imelda Pontes (130), aumentando 1.418 vagas no sistema 

penitenciário; 

•  Recuperação de 09 grandes unidades do sistema prisional em decorrência dos motins 

registrados no primeiro semestre para atendimento  emergencial de vagas; 

•  Recuperação, reforma e manutenção de 13 cadeias públicas nos municípios de Tamboril, 

Missão velha, Aquiraz, Várzea Alegre, Santa Quitéria, Acaraú, Iguatu, Morrinhos, Crateús, 

Jijoca, Milhã, Limoeiro do Norte e São Benedito; 

 

    4.1.3.2. Diversidade e Inclusão Educacional / Educação em prisões 

 

•  Inscrição de 1.382 pessoas privadas de liberdade no Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM, realizado em 63 unidades prisionais; 

 
    4.1.3.3. Inclusão Social do Preso e do Egresso 

• Desenvolvimento de ações voltadas à ressocialização e ao apoio à empregabilidade do 

preso e egresso: Até o presente momento já foram beneficiados 1.800 presos/egressos 

através da oferta de diversos cursos de capacitação; 
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   4.1.3.4. Escola de Gestão Penitenciária e Ressocialização: 

 
A implantação da Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização - EGPR, no 

Ceará, tem como fundamento básico a educação para a ressocialização em consonância com o 

artigo 1º da Lei de Execução Penal- LEP que reza que a execução penal tem por objetivo efetivar 

as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado. Fundamenta-se, ainda no artigo 77 que diz que o 

pessoal da execução penal, seja o administrativo especializado, o de instrução técnica e o de 

vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais. 

• Capacitação de 902 servidores, através do Programa de Educação Continuada da Escola de 

Gestão Penitenciária.  

 

4.2. Programa 005 – Garantia dos Direitos Humanos e Cidadania 

 

4.2.1. Objetivos:  

Atender a garantia dos direitos humanos e cidadania, ampliando a visibilidade e a acessibilidade 

dos serviços oferecidos a sociedade.  

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2016  

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

41.317.516,52 41.295.822,62 99,94 39.935.926,12 96,65 

                   Fonte: Relatório de execução orçamentária 2016 

 

O Programa objetiva promover o pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos 

inalienáveis da pessoa humana, através da ação integrada entre o Governo Estadual e a 

sociedade, competindo-lhe zelar pelo livre exercício dos poderes constituídos; superintender e 

executar a política estadual de preservação da ordem jurídica, da defesa, da cidadania e das 

garantias constitucionais; desenvolver estudos e propor medidas referentes aos direitos civis, 

políticos, sociais e econômicos, as liberdades públicas e à promoção da igualdade de direitos e 
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oportunidades; atuar em parceria com as instituições que defendem os direitos humanos; 

promover a articulação, cooperação e integração das políticas públicas setoriais que garantam 

plena cidadania às vítimas ou testemunhas ameaçadas. 

 

4.2.2. Estratégia das ações: Iniciativas 

      1. Ampliação da oferta de serviços de atendimento ao cidadão; 
 
      2. Promoção da proteção a pessoas ameaçadas; 
 
      3. Melhoria da estrutura das unidades de atendimento ao cidadão; 
      
      4. Atendimentos realizados em ações de Cidadania; 
      
      5. Atendimento e acolhimento aos familiares de vítimas de crimes violentos e tráfico 
 

4.2.3. Principais Resultados e Realizações: 

• Garantia da proteção a pessoas ameaçadas: 43 pessoas atendidas pelo PROVITA; 37 

pessoas no PPCAAM; 29 pessoas no PPDDH; 

• Realização de atendimentos em ações de cidadania: registro de 1.455.169 atendimentos 

através das Casas do Cidadão, Balcão da Cidadania e Unidades de atendimento Vapt vupt. 

• Atendimento e acolhimento de vítimas e familiares de crimes violentos e tráfico de 

pessoas, sendo atendidos 1.277 cidadãos pelo CRAVV e 4.622 pessoas pelo NEPT; 

• Realização de ações para promoção da cidadania: Realizados 105 eventos voltados para a 

temática Direitos Humanos e Cidadania através de palestras, conferências e assembléias; 

• Realização de atendimentos pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

voltados às famílias dos privados de liberdade. Nesses atendimentos foram solicitadas 

informações da situação processual dos internos, solicitação de escolta para audiências, 

realização de exames, atendimento médico, transferência do interno, mudança de regime 

de privação de liberdade e monitoramento eletrônico. 

• Inauguração de duas centrais de atendimento ao Cidadão (Vapt vupt), em Sobral e em 

Fortaleza (Bairro Antônio Bezerra); 

• Integração dos eixos da Cidadania e Sistema prisional articulando ações em prol da 

população carcerária, a exemplo do Seminário e audiências públicas “Transformação e 
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Humanização do Sistema Prisional do Ceará”; 

• Funcionamento integral dos três programas de proteção a pessoas ameaçadas totalizando 

109 protegidos. 

 

4.2.3.1. Comissão Especial de Anistia Wanda Rita Othon Sidou  

• Posse do Conselho dos novos Conselheiros da Comissão de Anistia com 52 participantes e 

assinatura do protocolo de intenções (Secretaria de Justiça e Cidadania / Secretaria de 

Cultura / Secretaria de Educação / CPPDH- GAB GOV/ Comissão Estadual de Anistia 

Wanda Sidou);  

 

         4.2.3.2. Conselho Penitenciário do Estado do Ceará 

• Realizado pelo Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, 56 sessões ordinárias, 08 

sessões extraordinárias, 03 sessões itinerantes, 30 sessões solenes para entrega de 

caderneta de livramento condicional a 57 internos; 

 

TEMA TRANSVERSAL – ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 

O Tema Atenção à Pessoa com Deficiência tem como principal propósito a articulação junto aos 

Governos Federal e Municipais, para adesão e implantação, no Estado do Ceará, do Plano 

Nacional Viver Sem Limite, e, ainda, o fortalecimento da política pública e da Rede de 

Atendimento voltada para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Destacamos a 

seguir as principais realizações do Conselho Estadual – CEDEF, realizadas durante o ano: 

• Garantia dos direitos da pessoa com deficiência: Durante o ano de 2016, garantimos os 

direitos da PCD através de 96 cidadãos atendidos: sendo 39 atendimentos presenciais, 43 

atendimentos por telefone e 14 via e-mails. Realizamos 09 visitas institucionais, participamos 

de 30 eventos voltados à pessoa com deficiência e fizemos 30 reuniões entre administrativas e 

de comissões. Os atendimentos foram denúncias sobre a violação de um ou mais artigo da Lei 

Brasileira de Inclusão.  
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• Realização de atendimentos em ações de cidadania: Registramos 1.704 atendimentos 

através do Cedef, bem como de Conselhos municipais e associações em parceria com o 

Cedef. 

• Atendimento e encaminhamento das denúncias ao Ministério Público: Monitoramento e 

encaminhamento de providências de 03 casos referenciados ao MP; 30 diretrizes e 90 

propostas enviadas para o Conade em Brasília. 

• Realização de ações para promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Realizados 

eventos voltados para a temática Pessoa com Deficiência e Acessibilidade através de 

palestras, simpósios, seminários, conferências e  assembléias. Entre eles estão: IV 

Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde tivemos a inscrição de 

300 participantes, sendo que desse número 220 eram conselheiros. Também destacamos o 

Projeto Praia Acessível, a Corrida pela luta da PCD, o Seminário 25 anos da Lei de Cotas, o 

Dia D de Contratação da Pessoa com Deficiência, Flash Mob em comemoração ao Dia 

Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Sem falar nas conquistas junto aos órgãos 

municipais e estaduais, como maior acessibilidade às zonas eleitorais em parceria com TRE-

CE e reivindicação da isenção de IPVA para a pessoa surda. 

4.4. Programa 500 – Gestão e Manutenção da Sejus – COAFI ATUALIZAR 

4.4.1. Objetivos: 

Dotar e manter o órgão de todas as condições materiais e humanas necessárias ao seu pleno 

funcionamento, promover a manutenção e funcionamento de TI através da aquisição de bens e 

serviços, como também a capacitação dos servidores públicos da SEJUS, com o intuito de 

maximizar o desempenho. 

4.4.2. Recursos Orçamentários e Financeiro: 

EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA 2014  

Lei + Crédito 
Empenhado Pago 

(R$) (%) (R$) (%) 

153.428.095,63 151.595.690,33 98,81 149.658.726,30 97,54 

                   Fonte: Relatório de execução orçamentária 2015 
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4.4.3. Estratégia das Ações: 

1. Manutenção e funcionamento administrativo; 

2. Aquisição de bens e serviços; 

3. Concessão de outros benefícios assistenciais; 

4. Modernização da Gestão Institucional; 

5. Desenvolvimento e Capacitação de Serviços Públicos;  

6. Pagamento de pessoal e encargos sociais. 

 

4.3.4 Principais resultados/realizações 

COAFI  INCLUIR REALIZAÇÕES  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Indicadores de Gestão e de Desempenho. 

EIXO - CEARÁ PACÍFICO 

 
O Ceará Pacífico se dimensiona na concepção de uma Sociedade Justa, Solidária e Pacífica ancorada 

na compreensão do direito universal à proteção, amparo, defesa e justiça, na qual o Estado, 

protagonista e fiador desses direitos, conta com a participação da sociedade, como coadjuvante na 

conquista de uma cultura de paz e num ambiente mais justo e solidário. Neste eixo, não há fronteiras 

restritivas aos esforços que visam assegurar a toda a sociedade, de forma ampla, qualificada e 

igualitária, a efetiva segurança cidadã e a justiça efetiva. 

Voltados a esta visão, as ações do governo organizam-se em três temas estratégicos: Segurança 

Pública, Justiça e Cidadania e Política sobre Drogas, cujas principais realizações encontram-se 

elencadas a seguir. 
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TEMA – JUSTIÇA E CIDADANIA  

Promover a justiça significa estabelecer o cumprimento da legislação, valorizando os princípios 

constitucionais que estabelecem a máxima do respeito à igualdade de todos os cidadãos diante da lei.  

A política de justiça e cidadania do Governo do Estado do Ceará guia-se pelos pressupostos de uma 

justiça restaurativa, sustentada em termos de resolutividade conflitiva, uma modalidade alternativa de 

resolução de conflitos, extrajudicial, reforçada por uma série de esforços de recuperação social, 

promovidos pela ação integrada de poder público, família e escola. 

Nesta perspectiva, são premissas fundamentais a articulação permanente com as instituições que 

compõem o sistema de Justiça para a sincronia das ações do estado; 

o fomento a participação e efetiva colaboração da iniciativa privada e da academia, como essenciais a 

sustentabilidade das políticas de redução da violência e inclusão social, bem como a política do 

estado conhecer e desenvolver as experiências exitosas, nacionais e internacionais, voltadas a 

redução da violência, a efetiva inclusão social de fomento a cultura de paz. 

O resultado esperado neste Tema Estratégico é a população contemplada com sistema de justiça 

eficaz e humanizado. O desempenho dos indicadores que medem o alcance do referido resultado 

pode ser observado na tabela a seguir: 

Indicadores Temáticos – 2012-2016 
 

Indicador Unidade 2012 2013 2014 2015 
2016 

Prog. Real.(*) 

Percentual de internos matriculados no 
sistema educacional penitenciário  

% 16,21 13,06 11,56 10,38 10 9,54 

Percentual de pessoas presas com 
reiterada prática delitiva  

% 12,41 15,82 18,21 35,32 18,21 32,83 

Percentual de pessoas presas de forma 
provisória sobre a população carcerária 

% 41,32 45,85 49,3 53,27 39 47,38 

Taxa de internos e/ou egressos 
beneficiados com qualificação 
profissional  

% 3,55 5,00 8,17 4,83 14,32 7,94  

Taxa de internos e/ou egressos 
empregados  

% 4,66 2,57 4,52 1,43 5,9 3,31 

Taxa de Ocupação de Vagas no Sistema 
Penitenciário  

% 1,55 1,83 1,75 2,08 1,65 3,00 

       Fonte: SEJUS - NÚCLEO DE DADOS ESTATÍSTICO. 
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Análise sobre o desempenho dos indicadores: 

A crise ocorrida no primeiro semestre impactou em todas as atividades em andamento, no entanto, 

enfatizamos o lado positivo do episódio, tais como a articulação, a mobilização com várias 

instituições e secretarias de governo, na perspectiva da união de esforços. Quanto ao desempenho 

dos indicadores, os acontecimentos gerados pelas rebeliões e motins, prejudicarão as metas 

estabelecidas para o ano, que resultou em índices mais baixos no que se refere às atividades 

realizadas nas unidades, tais como as atividades educacionais nas prisões, que no ano corrente, 

apesar da situação, foram realizadas nas 54 unidades através da matrícula de 2.619 internos na 

Educação Básica em todo o Estado. Como resultado do empenho no trabalho de humanização do 

Sistema Prisional, podemos observar, mesmo com a crise vivenciada, a diminuição do percentual 

de pessoas presas com reiterada prática delitiva. Esse trabalho se desenvolveu por diversas 

atividades que visam à integração social das pessoas presas, buscando evitar a reiteração de 

práticas delitivas, a exemplo do aumento dos projetos desenvolvidos pela Coordenadoria de 

Inclusão Social do Preso e do Egresso, da ampliação da educação básica e profissional, abertura de 

vagas de trabalho para presos e egressos, inauguração do Centro de Execução Penal e Integração 

Social, dentre outros. Um dos principais entraves para o desenvolvimento de uma política 

prisional adequada, de humanização e integração social, reside na superpolução carcerária, 

sobretudo no que se refere às pessoas presas a título provisório, as quais, por ainda não terem 

condenação e estimativa de pena a cumprir, possuindo, inclusive, presunção de inocência, em 

regra, apresentam maior inquietude e menor aceitabilidade à prisão. Nesse sentido, este Governo, 

promoveu a ampliação das políticas que visam dar eficácia à resposta do judiciário, bem como a 

evitar prisões desnecessárias, fomentando a aplicação de medidas alternativas ao cárcere 

provisório. Por exemplo, realizou-se o desenvolvimento quantitativo e qualitativo do uso de 

tornozeleiras eletrônicas, bem como se ampliou a Central de Alternativas Penais, que acompanha, 

por meio de uma equipe multidisciplinar, o cumprimento das Medidas Cautelares. Assim, os 

magistrados têm tido à sua disposição alternativas mais eficazes e não criminógenas em relação à 

prisão provisória, desconstituindo a filosofia de encarceramento. Tem-se fortalecido, também, a 

ampliação do instituto da Audiência de Custódia, que implica uma apresentação célere dos 

flagrantes ao Judiciário, para, em suma, o exercício de uma judicatura prévia quanto à legalidade 

desses flagrantes, a aplicação de medidas alternativas à prisão ou, em último caso, a conversão em 
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prisão preventiva. Destarte, atingiu-se o percentual de pessoas presas de forma provisória sobre a 

população carcerária menor que em anos anteriores. Assim, na perspectiva de integração social 

das pessoas presas, foram disponibilizadas 810 vagas para cursos de qualificação, tanto para o 

sistema como também para a casa da CISPE, que atende a população egressa. O índice não foi 

atingido em virtude das rebeliões, que impossibilitou a execução das atividades no interior das 

Unidades Prisionais. Quanto à empregabilidade, foram encaminhadas ao mercado de trabalho 144 

egressos. O índice programado não foi atingido em virtude de não ter sido implementada a Lei no. 

15.854/15 que trata da reserva de vagas para egressos em contratos públicos, impactando no 

encaminhamento ao mercado de trabalho. Por fim, relativamente ao indicador que diz respeito à 

Taxa de Ocupação de Vagas no Sistema Penitenciário cuja meta é monitorar o funcionamento 

administrativo e operacional dos estabelecimentos e serviços penais, registramos o índice de 3,00 

por vaga, tendo por base o atual número de presos nas unidades penitenciárias e cadeias públicas 

(24.446 recolhidos), dividido pelo número atual de vagas ofertadas. Relativamente ao excedente 

prisional, o Ceará tem envidado perceptível esforço no sentido de buscar soluções para esse 

cenário, através de diversas políticas e ações, reconhecendo na superlotação carcerária o principal 

óbice à gestão prisional e ao alcance da finalidade da pena. 

 
5.2. Ceará Acolhedor 
 
EIXO - CEARÁ ACOLHEDOR – Mensagem 2017  
 

O Ceará Acolhedor contempla as políticas governamentais que se sustentam no respeito à 

pluralidade e à liberdade individual de escolhas e respeito aos direitos humanos. O propósito 

central deste eixo consiste na Inclusão social e direitos humanos assegurados para a população 

cearense, priorizando os segmentos vulneráveis. 

Voltados a este propósito, as ações do governo organizam-se em quatro temas estratégicos: 

Assistência Social, Habitação, Inclusão Social e Direitos Humanos e Segurança Alimentar, 

cujas principais realizações encontram-se elencadas a seguir. 
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TEMA – INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 
 

O tema Inclusão Social e Direitos Humanos garante o acolhimento à dignidade da pessoa humana 

como direito constitucional. Nos últimos oito anos, o Governo do Estado procurou alinhar seus 

esforços às estratégias nacionais, imprimindo aos direitos humanos uma condição de políticas 

especiais em conformidade com as necessidades e demandas de diversos segmentos 

populacionais. Nesta perspectiva, o Estado do Ceará, seguindo a União, garantiu na sua 

organização político-administrativa o atendimento constitucional das diretrizes da Política 

Nacional de Direitos Humanos. Neste esforço, o Governo do Estado fortaleceu e reorganizou a 

Secretaria de Justiça e Cidadania, e criou as Coordenadorias Especiais no âmbito do Gabinete do 

Governador, tratando os segmentos especiais como tema transversal das políticas setoriais. O 

Governo Estadual definiu alternativas de política para acolher os segmentos de crianças e 

adolescentes, mulheres, étnico-raciais, idosos, pessoas com deficiência, LGBT e minorias sociais 

(contingentes populacionais vulneráveis). O resultado esperado neste Tema Estratégico é: 

Indivíduos e grupos sociais vulneráveis com inclusão e direitos humanos assegurados. O 

desempenho dos indicadores que medem o alcance do referido resultado pode ser observado na 

tabela abaixo. 

Indicadores Temáticos - 2012-2016 
 

Indicador Unidade 2012 2013 2014 2015 
2016 

Prog. Real.(*) 
Número de pessoas com 
direitos humanos sociais 
violados acolhidas. 

Nº 1.835 2.685 2.443 6.269 2.687 5.899 

      (*) Dados coletados até a primeira quinzena de dezembro. 
 
 
Análise sobre o desempenho dos indicadores: 
 
O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), da Secretaria de Justiça e Cidadania 

(SEJUS) do Estado do Ceará, tem a função de articular e planejar o desenvolvimento das ações de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas visando à atuação integrada dos órgãos públicos e da 

sociedade civil. Esta articulação foi bastante positiva, pois possibilitou aproximação com a rede 
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estadual, formação de parcerias para o fortalecimento da prevenção, da assistência e da repressão 

ao tráfico de pessoas. Houve também a inserção de atividades do enfrentamento ao tráfico de 

pessoas nas ações integradas do “Pacto por um Ceará Pacífico”. Aproximação com a academia 

subsidiando pesquisas sobre o tema. Fortalecimento das articulações e desenvolvimento de 

projetos para a erradicação do trabalho escravo e violência contra a mulher no Ceará. O Centro de 

Referência e Apoio a Vitima de Violência – CRAVV adotou na sua metodologia de abordagem o 

atendimento das vítimas de violência nas seguintes modalidades: Atendimentos Presenciais; 

Atendimentos nas Ações Preventivas; Atendimentos ao Usuário por Telefone e Email; 

Distribuição de Material Gráfico; Realizações de Visitas entre outras atividades de caráter 

informativo. Quanto aos Programas de Proteção, realizamos uma avaliação positiva das atividades 

do ano, no que tange à eficiência, eficácia e efetividade da política de proteção a pessoas 

ameaçadas. Como é sabido, os programas de proteção são implementados a partir de convênios 

celebrados com a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e com organizações do 

terceiro setor, responsáveis pela execução direta das ações. Dessa forma, a gestão eficiente dos 

recursos necessários à execução dos programas permitiu ampliar o período de execução através de 

aditivos de prazo, mesmo com a meta de atendimento alcançada e sem a necessidade de aporte 

financeiro. Os programas de proteção têm sido eficazes, na medida em que têm garantido a 

proteção das pessoas incluídas. Cabe destacar que quando falamos em proteção à vida estamos 

tratando de uma proteção integral, que para além das questões de segurança contempla diversas 

áreas da vida dos protegidos, como: moradia, saúde, educação, reinserção produtiva. No presente 

ano foram colocados em funcionamento os três programas: Proteção a Criança e Adolescente 

Ameaçado de Morte (PPCAAM); Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PEPDDH) e 

Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas (PROVITA). 

 
 
 
 

 


