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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o valor dos projetos sociais 

praticados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – PJERJ. A 

intenção é, fazer uma análise dos gráficos que mensuram os resultados. A 

partir desta análise, e com base em entrevistas realizadas com alguns 

envolvidos, deixar para conhecimento dos mais céticos que trata-se de um 

trabalho sério, cauteloso, que envolve pessoas engajadas nas questões sociais 

e ainda, que estes projetos vão muito além da questão social, pois não se 

preocupa somente em dar a oportunidade de uma colocação no mercado de 

trabalho, mas trazer dignidade para essas pessoas, através de uma verdadeira 

inserção social.  

PALAVRAS-CHAVE: Projetos sociais, Programas adicionais, gráficos, 

inserção, Judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to present the value of social projects practiced by 

the Judicial Branch of the State of Rio de Janeiro - PJERJ. The intention is, 

through the graphs that measure the results, analyze the difference that 

participation in such projects brings to the lives of those who have this 

opportunity. From this analysis, and based on interviews with some involved, 

leave to the knowledge of the most skeptical that it is a serious, cautious work 

involving people engaged in social issues and also that these projects go far 

beyond the issue social, because it is not only concerned to give the opportunity 

of a job placement, but to bring dignity to these people, through a true social 

insertion. 

KEY WORDS: Social projects, Additional programs, graphs, insertion, Judiciary.  
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Introdução 

   

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância dos 

projetos sociais realizados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - 

PJERJ, através dos resultados obtidos ao longo da sua existência. O estudo do 

tema terá como base os modelos de projetos implementados.   

 Através de material fornecido pelo Departamento de Ações Pró-

Sustentabilidade (DEAPE) responsável pelos projetos sociais, será realizada 

uma pesquisa demonstrativa de todos os projetos. Serão trazidos os gráficos 

contendo os resultados nos três últimos anos para cada programa, com o 

intuito de demonstrar os resultados. 

 Serão também realizadas entrevistas com pessoas que tiveram a 

oportunidade de se beneficiar destes Projetos e hoje trabalham como 

funcionários terceirizados no Tribunal.   

 

Breve Histórico 
 

 O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indo além, naquilo que 

é relevante à função judicial e ao discurso ético-jurídico assentado em direitos, 

adicionou o reconhecimento de que a vida em comunidade a todos impõe, 

como indivíduos e grupos, deveres de colaboração e solidariedade.  

Os projetos sociais do TJERJ foram criados em 2003, com o PROJETO 

JUSTIÇA PELOS JOVENS, que tinha por objetivo proporcionar aos jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa ou após cumprimento, a primeira 

experiência profissional no mercado formal de trabalho, possibilitando 

mudanças significativas de vida, reestruturação de seus valores e atitudes na 

família e na sociedade, bem como a elevação de sua escolaridade. Estes 

jovens são encaminhados pelas Varas de Infância e da Juventude, pelos 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social e pelos Centros de 
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Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente e pelas Unidades do 

Departamento Geral de Ações Sócio Educativas - DEGASE. 

 Nesta ótica, a Alta Administração (Órgão Especial) criou em 2005 o 

Departamento de Avaliação e Acompanhamento de Projetos Especiais pela 

Resolução TJ/OE n° 06/2005, onde estão inseridos os projetos sociais. 

Posteriormente passou a ser denominado Departamento de Ações Pró-

Sustentabilidade (DEAPE), por agregar em suas atividades a área ambiental, 

que não será objeto de estudo neste Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Na sequência foram surgindo outros projetos, que permitiam atender a 

outros perfis, com a mesma necessidade de inserção social. 

Hoje o DEAPE desenvolve quatro projetos de inclusão social, a saber:  

 Justiça pelos jovens 

 Projeto pais trabalhando 

 Projeto começar de novo 

 Projeto jovens mensageiros 

Os projetos sociais buscam dar oportunidade a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, conscientizando os 

participantes acerca de novas perspectivas de vida e possibilidade de mudança 

de paradigmas. O custeio dos projetos é oriundo do Fundo Especial do TJERJ 

e as vagas são limitadas à verba disponível. 

 Os contratos são geridos por Organizações não governamentais, hoje 

denominadas Organização da Sociedade Civil - OSC, sendo estas escolhidas 

através de licitação. Hoje a responsável é o Instituto Brasileiro de Ação Social – 

IBIS, que através do Lar Fabiano de Cristo realiza a gestão administrativa. 

As atribuições do DEAPE estão pautadas na Constituição Federal de 

1988, em seu artigo terceiro, que determina os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

I) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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ll) Garantir o desenvolvimento nacional 

lll) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

lV) Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 Serão apresentados gráficos, contendo os números atingidos nos 

últimos três anos, através dos quais se pretende mostrar a efetividade dos 

projetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Definição 

 

Um projeto social é um plano ou um esforço solidário que tem como 

objetivo melhorar um ou mais aspectos de uma sociedade. Normalmente tem 

como objetivo ajudar um grupo mais desfavorecido ou discriminado (sem-

abrigo, dependentes químicos, etc). Muitos projetos sociais são ONGs ou são 

criados por esse tipo de organização, com o objetivo de mudar uma realidade 

existente. Estas iniciativas potenciam a cidadania e consciência social dos 

indivíduos, envolvendo-os na construção de um futuro melhor. A seguir, será 

detalhado cada projeto. 

 

Projeto Justiça pelos Jovens 

 

 Tem como objetivo oportunizar aos seus participantes, que cumprem ou 

já cumpriram medida socioeducativa, a primeira experiência profissional no 

mercado formal de trabalho, possibilitando mudanças significativas de vida, 

reestruturação de seus valores e atitudes na família e na sociedade, bem como 

a elevação de sua escolaridade. Os jovens são supervisionados pela Equipe 
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Técnica do Projeto, que mantém um acompanhamento permanente junto a 

suas Chefias. 

O Projeto visa contribuir com a qualificação profissional do jovem, no 

que se refere ao comportamento interpessoal no ambiente de trabalho, como 

também oferecer novas perspectivas no enfrentamento das dificuldades 

socioeconômico e cultural do participante em consonância com o art. 68, 

parágrafo 1º e art. 69 da Lei 8069/90. 

Atende jovens de 16 a 24 anos, em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviço a 

comunidade, ou em extinção de medida, encaminhados pelas Varas da 

Infância e Juventude, Unidades do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (DEGASE), Centros de Recursos Integrados de Atendimento 

ao Adolescente (CRIAAD’s) e pelos Centros de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS’s). 

O programa tem como objetivos específicos preparar os jovens para o 

mercado formal de trabalho, valorizando atitudes, compromisso e 

responsabilidade profissional; Intervir, em conjunto com os CREAS’s, VIJ e 

CRIAAD’s, no índice de reincidência e descumprimento de medida 

socioeducativa; Possibilitar a elevação da escolaridade e formação profissional; 

Oportunizar a convivência social em ambiente adequado ao desenvolvimento 

interpessoal dos jovens; Contribuir para mudanças de comportamento e 

valores nas relações familiares e na sociedade. 

Os benefícios que trazem o projeto: 

Treinamento em serviço; 

Reforço escolar no Estudar para qualificar; 

Capacitação na Escola de Administração Judiciária; 

Palestras informativas; 

Passeios culturais; 

Acompanhamento social; 

Acompanhamento psicológico; 
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Acompanhamento familiar; 

Estímulo ao desenvolvimento da habilidade no Arte e Inclusão; 

Programa preparação para o desligamento; 

Encaminhamento para instituições parceiras. 

 

Projetos paralelos (subprojetos) 
 

Considerando que o projeto Justiça pelos Jovens não visa tão somente à 

empregabilidade, mas sim a mudança de paradigma de vida, são 

desenvolvidas atividades paralelas, tais como: 

- Projeto Estudar para Qualificar – Parceria com a UERJ para o reforço escolar, 

preparação para o ingresso na Universidade e aprovação em concurso público. 

- Projeto Circuito Cultural – Passeios culturais e artísticos, realizados com guias 

para ampliara a cultura e os conhecimentos da construção da História do 

Brasil. 

- Projeto Portas Abertas – parceria com diversos Órgãos e Entidades para o 

encaminhamento dos jovens para o mercado de trabalho, após concluir os dois 

anos de programa. 

- Projeto Arte e Inclusão – curso de pintura e trabalhos manuais (ministrados 

por servidores voluntários). 

- Palestras motivadoras e educacionais – durante toda a permanência do jovem 

no programa são realizadas palestras. 

- Participação em cursos ministrados pela Escola de Administração Judiciária 

(ESAJ) – Os jovens podem frequentar os cursos da ESAJ durante sua 

permanência no programa. 

Abaixo, são apresentados gráficos demonstrativos dos resultados nos 

últimos anos. 
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Análise dos Resultados 

 

Foram juntados acima três gráficos contendo dados dos três últimos 

anos, acerca da não reincidência no Programa. O gráfico aponta o percentual 

dos participantes do Projeto Justiça pelos jovens que não reincidiram nas 

práticas de atos infracionais após a inclusão no Projeto. 

Os resultados são obtidos tirando-se a Folha de Antecedentes Criminais 

(FAC) dos participantes do Programa que foram desligados por término de 

contrato, após um ano para verificar se respondem a novos delitos 

Verifica-se que os jovens que voltaram a cometer novas práticas 

criminais são aqueles que foram desligados do programa pelo abandono de 

trabalho, faltas constantes e postura profissional inadequada. Cabe salientar 

que antes do desligamento, são realizados vários procedimentos na tentativa 
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de preservá-lo no programa, tais como: mudança de setor, advertência oral, 

advertência escrita, suspensão, até que ocorra o desligamento final. 

Projeto Pais Trabalhando 

 

Tem como objetivo oferecer ocupação remunerada aos provedores de 

famílias, em situação de vulnerabilidade social e baixa renda, através da 

inserção no mercado de trabalho formal, exercendo as atividades de 

jardinagem, manejo de resíduos (reciclagem) e auxiliar de operação, 

recebendo capacitação. 

O projeto visa fortalecer a autoestima dos chefes de família com o 

trabalho exercido, para que possam assumir com dignidade o sustento de suas 

famílias, bem como o reconhecimento da sociedade. 

O público atendido são pais e mães, provedores de família, maiores de 

18 anos, encaminhados por meio das Varas da Infância, Varas de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, e outros órgãos do Poder Judiciário. 

Também recebe inscrições de entidades parceiras, como o Instituto 

Socioambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Lar Fabiano de 

Cristo. 

 O objetivo geral é oferecer no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro, oportunidade de trabalho por tempo determinado (até 2 anos), 

buscando o resgate da dignidade, desenvolvimento de capacitação e valores 

profissionais dos participantes. Visa ainda contribuir para a reestruturação 

familiar e, consequentemente, melhoria da assistência prestada as suas 

famílias. 

 O projeto tem como objetivos específicos, promover a melhoria da 

autoestima; propiciar a organização e planejamento da estrutura familiar; 

promover o acesso à informação e cultura; Desenvolver a consciência crítica; 

Intervir nas questões psicossociais;  Resgatar o compromisso escolar; 

Oportunizar capacitação profissional, através de encaminhamentos para cursos 

profissionalizantes; Disponibilizar subprojetos de teor educativo. 
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 Benefícios oferecidos aos participantes: 

 Treinamento em serviço; 

 Reforço escolar no Estudar para qualificar; 

 Capacitação na Escola de Administração Judiciária; 

 Palestras Informativas; 

 Passeios culturais; 

 Acompanhamento familiar; 

 Estímulo ao desenvolvimento da habilidade artística no Arte e Inclusão; 

 Programa de Preparação para o Término de contrato; 

 Encaminhamento para instituições parceiras; 

 

 Abaixo, os gráficos demonstrando o desempenho dos participantes. 
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Análise dos Resultados 

 

Os resultados demonstrados nos gráficos deixam claro o bom 

aproveitamento dos participantes deste projeto, que se torna positivo para este 

Tribunal, uma vez que se mostram uma mão de obra engajada, possibilitando 

benefícios para os dois lados. 

 

Projeto Começar de Novo 

 

O projeto Começar de Novo foi implementado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, visando à construção de uma sociedade inclusiva 

através da empregabilidade de indivíduos com condenação criminal. Tem ainda 

como finalidade estimular a melhoria da capacidade profissional e escolar dos 

colaboradores. 

Os participantes são supervisionados pela Equipe Técnica, que 

mantém acompanhamento permanente junto às chefias. Os interessados Às 

vagas podem procurar o Projeto Começar de Novo pessoalmente ou serem 

encaminhados pelos Órgãos da Justiça e Instituições parceiras, como o 

patronato Magarinos Torres e o Banco da Previdência. 

O programa tem como público alvo, pessoas com condenação criminal 

em regime aberto, em cumprimento de Penas restritivas de Direitos ou 

egressos, com o seguinte perfil: maiores de18 anos, condenação criminal 

transitado em julgado (sem possibilidade de recurso) e que esteja em dia com 

as obrigações da pena e/ou medida alternativa. Tem ainda como objetivo geral, 

possibilitar a reinserção no mercado de trabalho a cidadãos com condenação 

criminal, estimulando e propiciando o desenvolvimento de suas potencialidades 

e a construção de novos valores. 
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Os objetivos específicos são: preparar e capacitar indivíduos para o 

trabalho; incentivar a qualificação pessoal e profissional; oportunizar ocupação 

rentável, buscando minorar a reincidência criminal; contribuir para a valorização 

das relações familiares e o crescimento pessoal; incentivar a melhoria da 

escolarização; possibilitar novas experiências de convívio social e estimular AA 

construção de cidadania. 

Benefícios oferecidos aos participantes:  

Treinamento em serviço; 

Reforço escolar no Estudar para Qualificar; 

Capacitação na Estudar para Qualificar; 

Capacitação na Escola de Administração Judiciária; 

Palestras Informativas; 

Passeios culturais; 

Acompanhamento psicológico; 

Acompanhamento familiar; 

Estímulo ao desenvolvimento da habilidade artística no Arte e Inclusão; 

Programa de Preparação para o término de contrato; 

Encaminhamento para instituições conveniadas. 

 

 Foi ouvida a funcionária contratada Leda Maria Morais, 35 anos, que há 

seis anos presta serviço no Departamento de Engenharia (DEENG). Ela contou 

que cumpriu pena por dois anos e dois meses no presídio Nelson Hungria 

(Bangu 7), tendo passado para o regime demo aberto e cumprido condicional.  

 Através de uma amiga que já se encontrava no projeto, fez contato com 

a assistente social. Participou de todo processo seletivo e foi indicada a 

trabalhar naquele departamento, mais precisamente no SEMOB, onde 

permaneceu por um ano e meio. Após esse período, o Chefe do Serviço a 

indicou para uma vaga no contrato com a empresa GPC, como ferramenteira, 

pois não possuía o nível médio completo. Assim que concluiu o ensino médio 

foi promovida a Auxiliar técnico, cargo no qual permanece até hoje. 



19 
 

 Leda classifica a oportunidade como uma bênção em sua vida, pois 

apesar de haver cometido um erro em sua vida, a mesma pagou e pôde 

recomeçar e, além disso teve a chance de retomar seus estudos. Hoje, Leda 

conquistou sua casa própria e sonha, tão logo seja possível, ingressar em uma 

faculdade, possibilitando assim seu crescimento profissional.  

  Abaixo são trazidos gráficos para demonstrar os resultados 

obtidos nos últimos anos. 

 

 O gráfico acima representa a meta que se pretende atingir, qual seja 

100%. Foi atingido 93% no ano de 2016. O objetivo é conseguir que após a 

participação no projeto Começar de Novo, não haja qualquer reincidência, ou 

seja, não voltem a cometer delitos. 
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Estes indicadores são obtidos retirando-se a FAC (Folha de 

Antecedentes Criminais) após 01 ano de encerramento do contrato dos 

participantes do projeto. Verifica-se o resultado satisfatório do indicador do 

Projeto Começar de Novo - TJERJ, na medida em que alcançou o resultado de 

93% de não reincidência em 2016. O resultado evidencia que o programa 

influencia de forma positiva os participantes, inclusive com mudança de 

paradigmas, tornando-os conscientes de sua cidadania e inserindo novos 

valores e conceitos. 

 

Projeto Jovens Mensageiros 

 

 

 Tem como objetivo a inserção de jovens no mercado de trabalho, 

através de uma experiência profissional supervisionada, para exercerem 

atividades de mensageiros no PJERJ, bem como a elevação da escolaridade, 

possibilitando a reestruturação de suas vidas e de suas famílias. 

 Atende jovens na faixa etária de 18 a 24 anos oriundos de famílias de 

baixa renda e de situação social de risco. Visando contribuir de forma concreta, 

com estímulo ao primeiro emprego, assegurando os direitos trabalhistas, 

sociais e previdenciários, preparando-os para o mercado externo de trabalho. 

Foi entrevistado um funcionário, hoje contratado pela empresa Nova Rio, 

que ingressou no TJERJ através do projeto social Jovens Mensageiros. 

Nome completo: Danilo Ribeiro dos Santos,  

Idade: 24 anos 

Onde reside? Austin, Baixada Fluminense.  

 Como você chegou até o projeto? Ingressei aos 18 anos de idade, 

quando após haver me alistado não consegui servir ao Exército Brasileiro, o 

que seria uma boa oportunidade de trabalho na época. Com dificuldades em 

ingressar no mercado de trabalho, mesmo tendo já concluído o ensino médio, 
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contei com a ajuda de uma conhecida que encaminhou meu currículo ao Lar 

Fabiano de Cristo. Após um mês fui chamado para participar do processo 

seletivo, em que passei por exame psicológico, composto por dinâmica, 

entrevista (grupo e individual). Ao final do processo seletivo fui encaminhado ao 

DEAPE do TJERJ, onde participei de palestras e cursos, antes de ser 

destinado a trabalhar na mensageria. 

 E o que achou do projeto? Maravilhoso, porque sempre tive o 

acompanhamento da Assistente Social e outros funcionários do DEAPE, que 

eram muito atenciosos. Fui contratado por dois anos e ao final fui contratado 

pelo Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA), tendo 

sido direcionado ao Serviço Administrativo. Lá permaneci por dois anos, 

quando fui convidado a trabalhar no Departamento de Patrimônio e Material - 

DEPAM, onde permaneço até o momento. Esta mudança foi muito significativa, 

pois tive uma melhoria financeira, além do reconhecimento do meu trabalho. 

 Danilo destaca ainda que a oportunidade de participar do projeto foi um 

divisor de águas em sua vida, uma vez que pôde acima de tudo ampliar seus 

horizontes, uma vez que na localidade em que cresceu as oportunidades são 

reduzidas e, através do projeto passou a vislumbrar possibilidades para sua 

vida que até então considerava distantes. 

 Abaixo, são trazidos gráficos com os resultados da participação dos 

jovens. 
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Análise dos Resultados 

Através dos gráficos, verifica-se o volume de processos movimentados 

pelos participantes do projeto Jovens Mensageiros, e assim, a efetividade da 

prestação dos serviços. Conclui-se que os benefícios são indiscutíveis, uma 

vez que agrega tanto aos participantes quanto ao Tribunal. 

 

Conclusão 

O presente trabalho de conclusão de curso da primeira turma de gestão 

de pessoas da Escola de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro teve o objetivo de tratar o tema – A IMPORTÂNCIA 

DOS PROJETOS SOCIAIS no TJERJ com a relevância que lhe é devida.  Foi 

demonstrado o histórico dos programas e sua importância nas questões 

sociais, bem como o resultado da aplicabilidade destes programas.  

Através dos gráficos obtidos junto ao DEAPE é possível fazer uma 

análise positiva, a medida que o objetivo principal, qual seja a inserção de 
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pessoas no mercado formal de trabalho, a oportunidade de contribuir e 

oportunizar a convivência social em ambiente adequado ao desenvolvimento 

interpessoal e, enfim, contribuir para mudanças de comportamento e valores 

nas relações familiares e na sociedade vem sendo alcançados. 

Através das entrevistas, os participantes ratificam a importância destes 

programas, fazendo crer que todo e qualquer investimento trás grandes 

benefícios para aqueles que têm a oportunidade. Os participantes recebem 

acompanhamento efetivo e estreito prestado por assistentes sociais e 

psicólogos, possibilitando a compreensão individualizada e particularizada 

destes indivíduos. 

Portanto, verifica-se que o trabalho, a elevação da escolaridade, a 

profissionalização e o tratamento digno são ferramentas importantes na 

construção deste novo indivíduo, oferecendo condições plenas de 

reestruturação psíquica e social. 

Diante do exposto, observa-se que existem meios de colaborar para a 

inserção de pessoas que até encontram-se à margem da sociedade pelos mais 

diversos motivos. A sociedade, as instituições e a família devem se unir para 

oportunizar melhores condições para aqueles que necessitam. 
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