
IX PRÊMIO INNOVARE 

 

Na cerimonia de entrega do XI Prêmio Innovare, 
ocorrida no ultimo dia 16 na sede do STF, a Comissão de Política Criminal e 
Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, fez-se 
representar por sua presidente e membro do Conselho Penitenciário do 
Estado de São Paulo, Adriana de Melo Nunes Martorelli que, em parceria 
com a  advogada Fabiana Viana, apresentou um dos 111 projetos inscritos na 
categoria prêmio especial, intitulado MOSTRA DE ARTE , em  curso no Centro 
de Progressão Penitenciário Feminino do Butantan do Estado de São Paulo, 
objetivando oportunizar espaço de expressão às mulheres em cumprimento 
de pena privativa de liberdade em regime semi aberto,   minimizando os 
efeitos da  prisionização por meio de prática de canto, dança, meditação e 
saraus de  poesias. 

Segundo noticiado pelo CNJ, “criado há dez anos 
pelo Instituto Innovare e Ministério da Justiça, em parceria com outras 
entidades, o prêmio busca incentivar práticas inovadoras voltadas para a 
modernização e otimização dos trabalhos na Justiça brasileira.” 

Oriundos de diversas partes do país, 367 projetos 
foram inscritos nas categorias categorias  TRIBUNAL, JUIZ, MINISTÉRIO 
PÚBLICO, ADVOCACIA, DEFENSORIA PÚBLICA e 111 na categoria  PRÊMIO 
ESPECIAL: “ POR UM SISTEMA PRISIONAL JUSTO E EFICAZ”. 

Na categoria Tribunal, premiou-se o trabalho de justiça  itinerante     
Unidades Avançadas de Atendimento (UAA-RS), “ que envolvem cooperação 
judiciária e teletrabalho e atendimentos como audiências, perícias emissão 
de certidões e conciliação. As UAAs são instaladas em locais onde não há 
sede de vara federal.” 

Na categoria Juiz, foi vencedor o sensível, eficiente e transformador  Projeto 
Violeta (RJ), cujo “ objetivo é garantir a segurança e a proteção máxima da 
mulher vitima de violência doméstica e familiar”. 

Na categoria Ministério Público, venceu o belíssimo trabalho de 
Desinstitucionalização e adequação da RAPS (SP), “prática que consiste na  
implantação de equipe multidisciplinar de desinstitucionalização de internos 
nos hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba, com avaliação clínica, 
psiquiátrica e psicossocial das pessoas em situação de internação de longa 
permanência.” 
 
Na categoria Defensoria Pública, premiou-se o  Projeto Fortalecendo os 



vínculos familiares (MA), focado na  regularização da “situação de filhos de 
detentos que não estejam oficialmente registrados ou reconhecidos, 
evitando-se assim o rompimento dos vínculos familiares. Em até 24h, a 
criança recebe o registro e pode não só passar a visitar o pai no presídio (o 
que só é permitido a filhos registrados), mas também passa a ter acesso às 
Políticas Públicas de Educação, Saúde e Transferência de Renda.” 

Na categoria Advocacia, venceu a Desapropriação urbana com promoção 
social e humanização(CE), que promove mutirões com diálogo prévio com as 
comunidades, democratizando o processo, garantindo indenização justa e 
promovendo o direito de moradia. 
 
Na categoria Prêmio Especial, denominado “POR UM SISTEMA PRISIONAL 
JUSTO E EFICAZ”, foi premiado o projeto CASE Jaboatão:O modelo brasileiro 
de ressocialização de menores através de um trabalho de excelência com 
base na educação (PE), desenvolvido pelo professor de matemática 
Adalberto Teles Marques, consistindo em ofertar aos adolescentes do Centro 
de Atendimento Sócio Educativo  “uma rotina diária de aulas do currículo 
escolar nacional e todas as ações desenvolvidas como oficinas de capoeira, 
LEGO-Education, Robótica, Arte, Arte Circense, Informática e alfabetização”. 

Sem adentrar o mérito das práticas vencedoras 
, selecionadas com  rigor e sensibilidade,  por promoverem acesso à justiça e 
inclusão social, duas questões merecem reflexão! 

A primeira,  refere-se aos finalistas da CATEGORIA 
ADVOCACIA, pois observa-se que o primeiro (Câmara de Resolução de 
Litígios de Saúde-CRLS), foi subscrito por quatro Procuradores do Estado do 
Rio de Janeiro e uma Defensora Pública. O segundo, vencedor da categoria, 
foi subscrito por dois Procuradores do Estado de Fortaleza. Somente o 
terceiro foi  subscrito por uma advogada de Foz do Iguaçu que, sozinha, teve 
a iniciativa de instituir o Primeiro Patronato Penitenciário Municipal que, 
aliás, revela-se excelente prática, a ser copiada pelos Conselhos 
Penitenciários do Brasil. 

Assim, talvez seja  oportuno  que na  premiação do 
INNOVARE 2015, seja criada uma  categoria específica para a  ADVOCACIA 
PÚBLICA, visando ampliar  e reservar  espaço de participação aos  advogados 
e advogadas profissionais liberais que, sem nenhum vínculo ou apoio 
institucional,  lutam solitários e solidários para implementar   práticas que  
permanecem invisiveis e  na contra mão de instituições privadas e públicas, 
dotadas de maiores condições de tempo , espaço e recursos financeiros para 
implementação de idéias, muitas vezes inerentes ao exercício funcional.   



Outro ponto relevante, diz respeito ao projeto 
vencedor na categoria de prêmio especial, intitulado POR UM SISTEMA 
PENITENCIÁRIO JUSTO E EFICAZ, pois premiar nesta categoria  “O modelo 
brasileiro de ressocialização de menores através de um trabalho de 
excelência com base na educação”, que é   um trabalho voltado para 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no  Centro de 
Atendimento em Medida Socioeducativa, é temerário.Pois, medidas 
socioeducativas nada tem a ver com cumprimento de pena privativa de 
liberdade no Sistema Penitenciário, destinado especificamente ao 
cumprimento de sanções impostas aos maiores de dezoito anos condenados 
por prática de crimes previstos no Código Penal, estando as penas reguladas 
pela  Lei de Execução Penal (LEP). 

Repita-se que: os adolescentes, autores de atos infracionais, tem suas 
condutas reguladas pelo  Estatuto da Criança e do Adolescente e o 
cumpirmento das medidas reguladas pelo Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE) ,  como no caso dos meninos do CASE JABOATÃO, 
que, definitivamente,  não estão em sistema penitenciário, mas num espaço 
destinado ao cumprimento de medidas socioeducativas. 

A iniciativa do Instituo  INNOVARE é 
indubitavelmente essencial para estimular a busca por melhorias mas, num  
momento em que discute-se no Brasil o tema redução da maioridade  penal, 
parece arriscado premiar uma ação  destinada aos adolescentes em 
cumprimento de  medidas socieoeducativas, numa categoria  POR UM 
SISTEMA PENITENCIÁRIO JUSTO E EFICAZ. 

A louvável empreitada merece reflexão! 

  

 


