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Aos oito (08) dias do mês de maio de 2013, às nove horas e quarenta e oito minutos 

(09h48min) horas, no Gabinete do Senhor Diretor-Geral do Departamento Penitenciário 

Nacional, sito na sala 633, sexto (6º) andar do Anexo II do Ministério da Justiça, nesta 

Capital Federal, reuniram-se o Senhor Jomateleno dos Santos Teixeira Diretor-Presidente 

da “Confederação do Elo Social Brasil”, o Senhor Raimundo Pinheiro de Castro Vieira 

Junior, Presidente da “United Consult”, o Senhor Diretor-Geral do Departamento 

Penitenciário Nacional, o Chefe de Gabinete deste Departamento, a Ouvidora do Sistema 

Penitenciário/DEPEN, o Diretor de Políticas Penitenciárias/DEPEN, a Assistente-Técnica do 

Gabinete da Direção-Geral/DEPEN e, sob a presidência do Senhor Diretor-Geral/DEPEN, o 

qual determinou a lavratura da presente Ata que, por mim, Chefe de Gabinete/DEPEN, 

neste ato é lavrada. Abrindo os trabalhos, Dr. Rossini apresenta os servidores do DEPEN. 

Indagado pelo Dr. Rossini, o Senhor Jomateleno informa não estar gravando a reunião. 

Senhor Jomateleno apresenta a instituição que preside e sua missão de socialização das 

pessoas privadas de liberdade; refere parcerias com os estados para implantação de projeto 

de socialização dos encarcerados; menciona que a pauta da reunião é o assunto de 

socialização. Em seguida Dr. Rossini solicita o envio de relatório da atuação da instituição 

presidida pelo Senhor Jomateleno. O Senhor Jomateleno menciona o projeto capelania na 

unidade prisional desenvolvido pela entidade ao que o Dr. Rossini menciona resolução do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que orienta a atuação religiosa nas 

unidades prisionais e, em seguida, manifesta sua preocupação pela garantia da assistência 

religiosa nas unidades prisionais. O Senhor Jomateleno apresenta histórico da instituição. 

Dr. Rossini indaga se presos pagam algo para a instituição ao que o Senhor Jomateleno 

responde que não. Assim, Dr. Rossini indaga sobre os custos de manutenção da instituição: 

o Senhor Jomateleno informa que as despesas da instituição são custeadas por meio de 

contribuições de seus sócios, os quais são, em sua maioria, familiares de presos a contribuir 

com o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao mês e que, atualmente, são 

sessenta e cinco ao todo. Informa que o objeto da reunião é a socialização de pessoas 

privadas de liberdade por meio de curso que sua instituição oferece. Apresenta metodologia 

do curso; menciona que este é composto por 13 matérias; informa que o curso é voltado 

para a família. Solicita apoio do DEPEN no sentido de realizar gestões para que os dias de 
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participação do curso possam vir a ser computados para efeitos de remição de pena de 

pessoas privadas da liberdade. Dr. Rossini orienta que seja apresentado ofício com 

esclarecimento formal da solicitação com a devida fundamentação para que seja submetido 

à análise técnica e posterior manifestação formal por parte do DEPEN. O Senhor 

Jomateleno informa que apresentará documento clarificando a demanda perante o 

Ministério da Justiça. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Diretor-Geral/DEPEN deu por 

encerrados os trabalhos, conforme achada e aprovada por todos a presente Ata. 

Brasília, oito de maio de 2013. 

 

JOMATELENO DOS SANTOS TEIXEIRA 

Diretor-Presidente da Confederação do Elo Social Brasil 

 

RAIMUNDO PINHEIRO DE CASTRO VIEIRA JUNIOR 

Presidente da “United Consult” 

 

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI 

Diretor-Geral 

 

LUIZ FABRÍCIO VIEIRA NETO 

Diretor de Políticas Penitenciárias 

 

VALDIRENE DAUFEMBACK 

Ouvidora do Sistema Penitenciário 

 

MARCELO WINCH SCHMIDT 

Chefe de Gabinete 

 

DINALVA PACHECO 

Assistente-Técnico da Direção Geral 


