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Nome do Participante 
 
GUILHERME CARNEIRO DE REZENDE 
 
Cargo 
 
Promotor de Justiça 
 
Email Institucional 
 
gcrezende@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(46) 9912-9374 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Capitão Frederico Virmond, 1948 - Centro 
 
Cidade 
 
Guarapuava - Paraná 
 
CEP 
 
85010-120 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
COPARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

●  Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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●  Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 
 

●  Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 
 

●  Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
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Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Objetiva-se com a ação, de um lado estimular a coparticipação da sociedade no 
sistema socioeducativo, oferecendo aos jovens egressos deste uma oportunidade 
de emprego na qualidade de adolescente aprendiz (de acordo com o Manual de 
Implementação do Programa Adolescente Aprendiz, do CNMP), e de outro, 
proporcionar a estes adolescentes a efetiva ressocialização e capacitação 
profissional, permitindo, outrossim, que sejam absorvidos pelo mercado de 
trabalho. Estimula-se, indubitavelmente, a formação cidadã destes adolescentes, 
pois na condição de aprendizes deverão retomar a frequência ao ambiente escolar, 
afastando-se, via de consequência, dos nichos de criminalidade. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A ideia é elaborar um “selo,” com a logo “empresa parceira da infância e 
juventude,” que será distribuído às empresas que reservarem vagas de 
adolescente aprendiz aos jovens egressos do sistema socioeducativo em seu 
quadro de pessoal. Estes adolescentes serão selecionados de acordo com o perfil 
da empresa pelo Órgão gestor das medidas socioeducativas em meio aberto. 
Paralelamente será divulgada a campanha na mídia, estimulando a participação 
das empresas por conta da projeção social proporcionada. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Pretende-se estimular o mercado de trabalho a absorver a mão de obra destes 
jovens, garantindo, assim, que se mantenham assíduos no ambiente escolar, 
proporcionando-lhes, destarte, uma formação cidadã. Com isso, fatalmente serão 
reduzidos os índices infracionais e, sobretudo, a reincidência. O Ministério Público, 
pois, agindo de modo a transformar a realidade social, trabalhará articulando os 
setores da comunidade para enfrentamento da violência infanto-juvenil, sob uma 
perspectiva transindividual. Contribuirá, igualmente, para que a sociedade conheça 
o seu papel como agente incumbido do dever de promover e proteger a infância e 
adolescência digna (conforme artigo 227, CF), mantendo profícuo contato com o 
Parquet. 
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Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Recursos humanos para a elaboração do logotipo e divulgação da campanha. 
Recursos financeiros para a confecção do material. Parcerias entre o Ministério 
Público e o Município (pela Secretaria de Assistência Social), a ACIG (Associação 
de Comércio e Indústria de Guarapuava), a Polícia Militar (que em Guarapuava 
gestiona as medidas socioeducativas em meio aberto), que prestarão auxílio para 
a confecção do material e divulgação da campanha. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Não há tergiversar que os adolescentes em conflito com a lei sofrem diversos 
preconceitos e tem incontáveis dificuldades de se estabelecer no mercado de 
trabalho, sendo certo que o setor privado, componente da sociedade – a quem 
incumbe o dever de promover e proteger a infância e adolescência digna 
(conforme artigo 227, CF) – desacredita a capacidade ressocializadora das 
medidas socioeducativas. Por isso, a necessidade de se trabalhar a ideia de acolher 
adolescentes egressos do sistema, criando, inclusive, mecanismos de estímulos ao 
setor privado. 
 
 


