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FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE APAC JUVENIL EM

FRUTAL-MG
 

DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
A presente justificativa tem por finalidade a apresentação dos motivos e fundamentos para a
inexigibilidade de realização de chamamento público para a formalização de parceria,
pautada na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no Decreto Estadual nº 47.132 de
20 de janeiro de 2017, entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
(SEJUSP) e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) do município
de Frutal-MG, com vistas à implantação de Centro de Reintegração Social (CRS)
com capacidade de atendimento a 40 (quarenta) adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e 20 (vinte) em cumprimento de medida socioeducativa de
semiliberdade.

A pretendida parceria tem a finalidade de auxiliar no custeio da APAC Juvenil a ser instalada no
município de Frutal-MG. A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC) é
a instituição responsável por colaborar com a execução penal nas Comarcas onde se
encontram APACs instaladas, exercendo preponderantemente papel na humanização do
sistema prisional e é internacionalmente reconhecida pela maestria com que desenvolve a
metodologia apaqueana, sendo responsável pela filiação prévia dessas organizações após
preenchimento de diversos requisitos. Assim, com a celebração da pretendida parceria, tem-se
a atuação da FBAC também no sistema socioeducativo.

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A celebração de parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público
e recíproco segue, obrigatoriamente, regime jurídico próprio.

O advento da Lei Federal nº 13.019/2014 regulamentou esse procedimento tendo como regra
principal o credenciamento de organizações civis, através de chamamento público. Entretanto,
há situações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis tal
procedimento nos trâmites usuais. Na intercorrência de tais casos, a legislação reservou
exceções à regra, que estão estabelecidas no artigo 31 da referida Lei, no qual se verifica
ocasião em que é inexigível o chamamento público. 

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na
hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da
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sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria
ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade
específica, especialmente quando: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015) 
I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou
compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que
utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a
entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista
no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
(grifo nosso)

Nesse diapasão, insta mencionar que a Resolução TJMG nº 925/2020, de 25 de junho de 2020
(23058269) cita a inclusão do Sistema Socioeducativo no Programa Novos Rumos, fomentando
a utilização da metodologia APAC na execução de medidas socioeducativas.

Art. 2º A gestão das ações previstas nas Resoluções do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ nº 96, de 27 de outubro de 2009, e nº 214, de 15
de dezembro de 2015, que tratam do Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo - GMF, bem como das
políticas que busquem a efetividade da justiça de execução das penas, das
medidas socioeducativas, dos acordos de não persecução penal, da
metodologia da Associação de Assistência aos Condenados - APAC e do
Programa de Assistência Integral ao Paciente Judiciário - PAI-PJ, será
promovida, no âmbito do Estado de Minas Gerais, pelo Programa Novos
Rumos, de maneira coordenada, primando sempre pela dignidade da
pessoa humana, observadas as diretrizes desta Resolução.
Art. 3º O Programa Novos Rumos, vinculado diretamente à Presidência do
TJMG, é integrado por três segmentos permanentes:
I - APAC, destinada a disseminar e consolidar a metodologia da
Associação de Assistência aos Condenados - APAC, inclusive no
sistema socioeducativo, visando a sua implantação e funcionamento em
todas as comarcas do Estado;
[...]
Art. 14. Fica acrescentado o inciso XI ao art. 3° da Resolução da Corte
Superior nº 640, de 24 de junho de 2010, com a seguinte redação:
"Art. 3º [...] XI - fomentar a utilização da metodologia APAC, no que
couber, nas medidas socioeducativas.".
(grifo nosso)

O método APAC é uma atividade diferenciada, voltada exclusivamente à recuperação do
indivíduo em conflito com a Lei. Até o presente momento não se tem conhecimento de outra
entidade especializada e apta a prestar este tipo de serviço em Frutal-MG, conforme
Declaração emitida pela Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC)
anexa (23057802) ao processo. 

Portanto, por se enquadrar na hipótese de que trata o caput do art. 31 da Lei Federal
nº 13.019/2014, tem-se como inexigível o chamamento público para a celebração da pretendida
parceria. 

A publicação do extrato da justificativa para ausência de chamamento público será promovida
conforme dispõe o art. 32 da referida Lei, sob pena de nulidade.

Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de
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realização de chamamento público será justificada pelo administrador
público. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 1º Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria
prevista nesta Lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá
ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da
administração pública na internet e, eventualmente, a critério do
administrador público, também no meio oficial de publicidade da
administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de cinco
dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo
administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo
protocolo. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que
declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público, e será
imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento
público, conforme o caso.
§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o
disposto no art. 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta
Lei. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
(grifo nosso)
 

2.1 EXCEÇÃO À VEDAÇÃO ELEITORAL
Nesta seção são apresentados os argumentos a partir dos quais entendemos a não aderência
da pretendida celebração de parceria às vedações eleitorais. 

Dispõe a Resolução Conjunta SEGOV/SECGERAL/AGE nº 02, de 09 de julho de 2020
(23083601):

Art. 5º – É proibida, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2020, a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios aos cidadãos e à
população em geral, por parte da Administração Pública, seja por
interposta pessoa ou por meio de entidades privadas, inclusive sem fins
lucrativos, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior.
§ 1º – Nas hipóteses de continuidade de programa social, de calamidade
pública ou estado de emergência, a distribuição de bens, valores ou
benefícios deve guardar proporcionalidade aos anos anteriormente
executados, sujeitando-se a execução financeira e administrativa ao
acompanhamento do Ministério Público, nos termos da legislação.
§ 2º – Não será permitido, em qualquer hipótese, no ano eleitoral, o início
ou a continuidade de programa social executado por entidade
nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida, nos termos do §
11 do art. 73 da Lei Federal nº 9.504, de 1997.
(grifo nosso)

Dispõe o Parecer Jurídico nº 5.123 de 17 de outubro de 2018 (23057950):

Segundo o preceptivo legal, fica proibida, no ano em que se realizar
eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e
já em execução orçamentária no exercício anterior, situações em que
o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.                             
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Tem-se que a Política de Atendimento Socioeducativo é caracterizada como programa social
previsto na Lei nº 22.781, de 21/12/2017:

LXIX – no programa social Rompimento da Trajetória Infracional dos
Adolescentes do Estado, que objetiva prestar atendimento qualificado ao
adolescente em conflito com a lei durante a trajetória no sistema
socioeducativo, com vistas à sua reinserção social, prover os recursos
adequados à execução da política de atendimento socioeducativo no
Estado, objetivando o rompimento da prática infracional e a consequente
redução dos índices de violência relacionados aos adolescentes atendidos
pelo sistema:
a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é
permitida: repasse de valores, por meio de convênio, para manutenção das
casas de semiliberdade, internação, internação provisória ou internação
sanção; custeio com a manutenção de centros socioeducativos,
hospedagem, veículos, aluguel, reforma e adaptações ou adequações,
construção; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas,
utensílios, entre outros; contratação de pessoal, assessoria e consultoria;
seminários, encontros, capacitações; alimentação, transporte, combustível,
cursos, treinamentos e oficinas diversas; produtos de higiene, roupas e
utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do programa;
materiais didáticos, cursos profissionalizantes; auxílio financeiro para a
participação em eventos de dança, esportes e artes ou para sua
promoção; equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento de
trabalhos e à aprendizagem nas oficinas; material esportivo; material de
segurança; outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos
objetivos do programa; distribuição de materiais de consumo e
permanentes, equipamentos médicos e hospitalares, além de contratação
de serviços para manutenção de atendimento de saúde do adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade;
cofinanciamento a municípios para a instituição de referências técnicas
para a oferta de serviço de proteção socioassistencial a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de
prestação de serviços à comunidade;
b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes autores de
ato infracional; adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
de internação, internação provisória e internação sanção; adolescentes
desligados das medidas de internação ou semiliberdade; adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de
prestação de serviços à comunidade;
(fonte: https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?
tipo=LEI&num=22781&comp=&ano=2017, acesso em 03/12/2020).

No PPAG 2020-2023 tem-se descrita a execução continuada da Política de Atendimento
Socioeducativo na ação 4418, conforme segue:

AÇÃO: 4418 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO DE VAGAS PARA O
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
(fonte: https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/527/394/1527394.pdf,
acesso em 03/12/2020).

E também no PPAG 2016-2019, tem-se descrita a execução continuada da Política de
Atendimento Socioeducativo na ação 1127:

AÇÃO: 1127 - EXECUÇÃO DAS METAS DE EXPANSÃO E
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DEFINIDAS NO
PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E PLANO
ESTRATÉGICO 2017-2019 DA SESP DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
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(fonte: https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/333/11/1333011.pdf, acesso
em 03/12/2020).

Sendo assim, por se tratar de programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária
no exercício anterior, entendemos que a Política de Atendimento Socioeducativo se enquadra
na exceção de vedação eleitoral.

 

3. DO RECONHECIMENTO DO MODELO APAQUEANO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE MINAS GERAIS
Calcado no sucesso alcançado pelo inovador método de custódia aqui tratado, o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais – TJMG, em 2001, instituiu o chamado "Projetos Novos Rumos", hoje
programa Novos Rumos, instituído por meio da Resolução 96/2009 do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, buscando a humanização das penas, das medidas socioeducativas e das
medidas de segurança, para que atinjam seus principais objetivos.
Nesse sentido, uma das iniciativas do Programa Novos Rumos consiste em adotar o método
apaqueano como política pública carcerária no Estado. Tendo como missão propagar seus
princípios e a apoiar a criação e consolidação das APACs mineiras, como alternativas de
humanização do Sistema Prisional, de forma a contribuir para a paz social. Tais assertivas
encontram guarida nos diversos materiais produzidos pelo TJ mineiro, como: cartilhas, livros e
encartes, disponíveis, também no sítio eletrônico do mencionado Órgão.
Através do Programa Novos Rumos são promovidas Audiências Públicas, Seminários de
Formação de Voluntários, Encontro de Magistrados, Curso de Administradores das APACs em
funcionamento e Curso de Formação de Gestores e Multiplicadores do Método. Atua ainda,
como articulador institucional das APACs junto aos órgãos públicos, empresas, institutos e
entidades.

 

4. DO RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
Como já exposto, a FBAC é a principal responsável pela fiscalização das APACs em especial
no que diz respeito à correta aplicação do método. Nesse sentido, em 1987 filiou-se à Prision
Fellowship International (PFI), organização consultora da ONU para assuntos penitenciários.
Oportuno ressaltar que a PFI se encontra sediada em Washington e mantém 123 (cento e vinte
e três) países filiados em todo o mundo, sendo um desses o Brasil; que, através da FBAC,
busca conscientizar e realizar ações concretas para humanização das prisões.
A PFI apresenta e divulga a proposta de adoção a nível mundial do Método APAC, afirmando
que “o fato mais importante que está acontecendo no mundo hoje, em matéria prisional é o
movimento das APAC’s no Brasil” - frase proferida pelo Sr. Ronals Nikkel, Presidente e Chefe
Executivo da PFI, durante a realização do 6] Congresso Nacional das APAC’s na cidade de
Itaúna, Estado de Minas Gerais, em julho de 2008.“ (Fonte:
http://www.fbac.org.br/index.php/pt/institucional-1/filiacaoapfi – acesso em 03/12/2020).

 

 

5. CONCLUSÃO
Conforme exposto, a metodologia apaqueana não se trata de uma ideologia aventureira, mas
sim de um método desenvolvido e consolidado ao longo dos anos. Prova inequívoca de tal
constatação é o amplo apoio dispensado pelos poderes constitucionalmente instituídos. 

No âmbito do sistema socioeducativo, a utilização de tal metodologia fundamenta-se nos
dispostos da Resolução nº 925/2020 - (23058269) e da Resolução nº 925/2020 - Programa
Novos Rumos (23058269). Ademais, insta mencionar que com a pretendida celebração de
parceria com a FBAC para instalação de APAC Juvenil, este instrumento será pioneiro com a
metodologia apaqueana aplicada ao Sistema Socioeducativo.

Importante ressaltar que o município de Frutal não possui até o momento nenhuma outra
Organização da Sociedade Civil (OSC) com a capacidade de aplicar a metodologia
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apaqueana (23057802). Dessa feita, está demonstrada a especial necessidade de ser
considerado inexigível o chamamento público, haja vista a inviabilidade de competição entre as
Organizações da Sociedade Civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, como é
o caso da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) do município de
Frutal.
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