
DESTINAÇÃO DE RECURSOS, PROMOTORIA DE JUSTIÇA E
CONSELHOS DA COMUNIDADE

1) Quais as despesas do Conselho da Comunidade que devem estar contempladas
no Plano de Aplicação de Recursos? As despesas para assistência aos presos e
familiares também devem ser previstas e classificadas como despesas
administrativas (Conta 1)?

A normativa de regência no Estado do Paraná que disciplina a destinação, liberação,
aplicação e prestação de contas de recursos oriundos de prestações pecuniárias no
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná é a Instrução Normativa Conjunta n.
02/2014-CGJ/MPPR, que faz parte das diretrizes da política institucional do Poder
Judiciário previstas pela Resolução 154/2012-CNJ.

De acordo com o art. 17 da normativa, o Plano de Aplicação de Recursos destina-se
exclusivamente ao custeio das despesas administrativas, as quais, conforme art. 15,
compreendem os gastos de caráter continuado, vinculados à sua atividade-fim,
envolvendo:

I. remuneração e recolhimento de encargos sociais de seu quadro de
funcionários;

II. pagamento de bolsa-auxílio de estágios e contratação de prestação de serviço
técnico especializado;

III. despesas bancárias e recolhimento de tributos devidos pelo Conselho;
IV. despesas relativas à aquisição de material de expediente e bens permanentes,

entre outras necessárias para a manutenção de seus objetivos;
V. pagamento de despesas relativas aos programas e ações do Conselho da

Comunidade, voltadas ao atendimento das necessidades de presos e egressos
(assistência material, saúde e/ou educação);

VI. pagamento de bolsa auxílio ao preso pelo trabalho realizado pelo Juiz da
Execução Penal e prestado em programas profissionalizantes desenvolvidos
pelo Conselho; e

VII. gastos excepcionais ou emergenciais, autorizados pelo Juízo, executados pelo
Conselho ou por este executados em entidade com destinação social sem fim
lucrativo.

https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Inst_Normativa_Conjunta_02_2014.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Inst_Normativa_Conjunta_02_2014.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/58


2) Quais tipos de projetos podem ser custeados com recursos da Conta 2
(Despesas de Projetos)? Para custeio de despesas visando a melhoria do
espaço prisional/estrutura física (ampliação, reforma, construção) é necessário
a apresentação de projeto, cujos valores serão depositados na Conta 2?

O Conselho da Comunidade possui três contas bancárias, nas quais são depositados
valores para fins específicos, nos termos do art. 7º, inc. I, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Instrução
Normativa Conjunta n. 01/2014-CGJ/MPPR, são elas:

I. Conta 1, utilizada para custeio das despesas administrativas, mencionadas na
pergunta 1;

II. Conta 2, cujos valores são empregados no desenvolvimento de projetos;
III. Conta 3, destinada à movimentação de recursos financeiros provenientes de

outras fontes (por exemplo, doações).

As despesas com projetos compreendem os gastos com obras ou projetos, de
duração limitada e preferencialmente voltados à (art. 16):

I. execução penal, especialmente de penas restritivas de direito ou medidas
alternativas;

II. assistência e ressocialização de presos, de pessoas em cumprimento de pena
e de egressos do Sistema Penitenciário;

III. assistência às vítimas de infrações penais; ou
IV. prevenção da criminalidade, em especial ao enfrentamento às drogas, à

violência doméstica e familiar, à violência de trânsito, bem como de projetos
educacionais voltados para a prevenção de infrações ambientais.

Quanto ao emprego de recursos para melhoria dos espaços prisionais,
normativamente, trata-se de responsabilidade que recai no Poder Executivo
(Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, através
do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná). De toda forma, a depender do
caso concreto e da constatada emergência da situação, Juízos e Promotorias, na
condição de instâncias supervisoras dos Conselhos da Comunidade, podem vir a
interpretar que se trata de investimento que trará benefício direto aos custodiados.
Além de excepcionais, esses casos devem ser precedidos da demonstração da
disponibilidade financeira do Conselho, não devem comprometer o funcionamento de
suas atividades regulares e devem estar previstos no Plano de Aplicação de
Recursos. Neste Plano, inclusive, há previsão para despesas extraordinárias que
buscam justamente fazer frente a esses valores.

É importante notar, porém, que em se tratando de melhorias que impliquem altos
custos, deverá ser aberto edital com apresentação do projeto arquitetônico, sendo
todos os requisitos avaliados pelo Juízo e pelo Ministério Público, observando-se os
trâmites previstos nos arts. 44 a 65 da INC. n. 02/2014-CGJ/MPPR.

https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Inst_Normativa_Conjunta_02_2014.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Inst_Normativa_Conjunta_02_2014.pdf
https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/Conselho_da_comunidade/Inst_Norm_Conj_01_2014.pdf


3) Quais prestações de contas devem ser submetidas à equipe técnica da
Escrivania/Secretaria, onde houver, ou do Centro de Apoio Administrativo e
Financeiro da Presidência do Tribunal de Justiça, para parecer conclusivo
contábil, antes da abertura de vista ao MP? É possível essa análise técnica
também em relação às prestações de contas antigas, que precedem à vigência
da Instrução Normativa Conjunta n. 002/2014-CGJ/MPPR?

Nos termos dos arts. 29, § 1º, incs. I e II e 62, § 1º, incs. I e II da INC. n
002/2014-CGJ/MPPR, as prestações de contas referentes às despesas
administrativas (Conta 1) e de projetos (Conta 2) deverão ser submetidas à
apreciação da equipe técnica da Escrivania/Secretaria, onde houver, ou do Centro de
Apoio Administrativo e Financeiro da Presidência do Tribunal de Justiça, para parecer
conclusivo contábil. Trata-se de fluxo que passa a ser observado em relação às
prestações pecuniárias aplicadas após a vigência da normativa em comento (art. 72).

Para as prestações pecuniárias anteriores a sua vigência, aplica-se o quanto disposto
no Prov. n. 68/2005-TJPR aos Conselhos da Comunidade, bem como o determinado
pelo respectivo Juízo, em relação aos valores destinados às demais entidades (art.
72, § 1º, incs. I e II).

4) Em qual Juízo o Conselho da Comunidade deve apresentar o Plano de
Aplicação de Recursos e a respectiva prestação de contas (Conta 1)? Os
projetos com suas respectivas prestações de contas (Conta 2) são
apresentados no mesmo Juízo? Em caso negativo, qual é o fluxo?

O plano de aplicação de recursos e prestação de contas (PARPrec), referente às
despesas administrativas (Conta 1), deverão ser apresentados pelos Conselhos da
Comunidade ao Juízo Supervisor, o qual, invariavelmente, será o Juízo com
competência perante a Vara de Corregedoria dos Presídios, conforme disposto nos
arts.14, § 2º, 18 e 29, caput, da INC. n 002/2014-CGJ/MPPR e art. 36, inc. III, da
Resol. n. 93/2013-TJPR.

Por outro lado, o pedido de habilitação para recebimento de recursos visando ao
pagamento das despesas de projetos (Conta 2) e sua respectiva prestação de contas,
serão realizados perante o Juízo que disponibilizar os valores, ao qual são atribuídas
as competências criminal especializada na execução penal em meio aberto ou do
Juizado Especial Criminal, nos termos dos arts. 14, § 3º, 43 e 47, caput, 62, caput, da
INC. n 002/2014-CGJ/MPPR.

Nas Comarcas ou foros em que existir mais de uma Vara Judicial com tais
competências, apenas uma delas poderá ficar responsável pela liberação, desde que
haja ajuste entre as Varas Judiciais, disciplinada em Portaria Conjunta que deverá ser
comunicada à Corregedoria-Geral de Justiça para anotação (art. 43, p. único).

https://www.tjpr.jus.br/legislacao-atos-normativos/-/atos/documento/2457
https://www.tjpr.jus.br/documents/13302/26522731/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+93+-+resolucao+n.+298.2021.pdf/f46e054a-4a3c-94a0-33b8-462b1bdfc668


5) Qual o fluxo adotado nos recursos oriundos de doações aos Conselhos da
Comunidade, mantidos na Conta 3? Há necessidade de apresentação de Plano
de Aplicação e Prestação de Contas, nos termos da Instrução Normativa
Conjunta n. 002/2014-CGJ/MPPR?

Os recursos da Conta 3 são oriundos de outras fontes e/ou remanescentes à vigência
da INC. n. 002/2014-CGJ e MPPR. Por isto, adotam um fluxo distinto daquele previsto
na mencionada normativa.

A este respeito, o GMF/PR esclareceu à Feccompar, em 20.08.2018, não haver
obrigatoriedade de apresentação de plano de aplicação para utilização de tais
recursos, haja vista poder ser feito de forma conjunta na prestação de contas ao Juízo
Supervisor, ocasião em que deverão ser juntadas as atas das assembleias em que
restou deliberada a destinação pelo respectivo Conselho.

Na ocasião, advertiu o GMF/PR que a Resol. n, 154/2012-CNJ, posterior ao Prov. n.
68/2005-TJPR, determinou a necessidade de apresentação prévia de plano de
aplicação (mediante pedido de alvará judicial) somente para os valores de prestação
pecuniária que ainda não tivessem sido transferidos para as entidades beneficiárias,
exigindo-se, apenas, que o manejo e a destinação dos recursos das prestações
pecuniárias fossem norteados pelos princípios constitucionais da Administração
Pública, previstos, dentre outros, no art. 37, caput, da Constituição.

Já quanto à prestação de contas desses recursos, ressaltou o GMF/PR ser necessário
apenas a autuação simplificada e não como PARPrec , de acordo com sistemática e1

prazos a serem estipulados pelo próprio Juízo Supervisor, de modo a não inviabilizar o
desenvolvimento das atividades regulares do Conselho da Comunidade.

Frise-se que, muito embora não se exija a apresentação de plano de aplicação,
exigem os arts. 15, inc. V e 16, inc. V, da INC. n. 001/2014-CGJ que o emprego
desses recursos pelos Conselhos se faça acompanhar da imprescindível fiscalização
do balanço contábil pelo Juízo e pelas Promotorias responsáveis.

Por fim, de acordo com o mesmo GMF/PR, a orientação seria de que os Conselhos da
Comunidade realizassem uma prestação de contas ao(s) órgão(s) que efetuou(aram)
a respectiva doação.

1 Em Procedimento Administrativo (classe processual: “Pedido de Providências” e assunto principal:
“Conselho da Comunidade”).

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/58


6) Existe algum impedimento do Conselho da Comunidade em receber recursos de
doações de recursos particulares de políticos sem vinculação
político-partidária?

Não há nenhuma vedação em normativa no sentido de que os Conselhos da
Comunidade não possam receber qualquer tipo de auxílio, legado ou contribuição de
pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Todavia, frise-se, uma vez mais,
que tais recursos devem ser empregados para atender as atividades e projetos
desenvolvidos pelo Conselho. Trata-se de previsão que invariavelmente se encontra
disposta no Estatuto Social dos Conselhos da Comunidade .2

7) Existe a possibilidade do Conselho da Comunidade de uma determinada
Comarca receber recursos de Conselho que não mais possui unidade prisional
em sua localidade? Ou ainda, existe a possibilidade de um Conselho receber
esses recursos pelo fato de receber presos de outra localidade?

No Estado do Paraná está prevista a existência de um Conselho da Comunidade por
Comarca . De acordo com o art. 7° da INC. n. 02/2014-CGJ-PR/MP-PR, porém, os3

valores de prestações pecuniárias, decorrentes de penas ou medidas alternativas,
quando não destinados diretamente à vítima ou aos dependentes, serão revertidos ao
Conselho da Comunidade da Comarca ou Foro segundo as regras dos Capítulos II e
III do Título III.

Da análise das regras inseridas nos respectivos Capítulos, destacam-se os §§ 2° e 3°
do art. 14. Com efeito, enquanto o § 2º dispõe que incumbirá ao respectivo Juízo
Supervisor (com atribuição na matéria de Corregedoria dos Presídios) a apreciação
do plano de aplicação de recursos para o custeio das despesas administrativas, o § 3º
regulamenta que o pedido de habilitação para o recebimento de recursos (visando ao
pagamento das despesas de projetos do Conselho da Comunidade), incumbirá ao
Juízo que disponibilizar os valores, ou seja, Juízo criminal especializada na execução
penal em meio aberto ou do Juizado Especial Criminal.

Diante dessas previsões, entende-se que o pleito para o recebimento de recursos,
seja para o custeio das despesas administrativas, seja para o pagamento das
despesas com projetos, deverá ser direcionado ao Juízo da sua respectiva Comarca.

3 No Estado do Paraná existem 161 (cento e sessenta e uma Comarcas), conforme Anexo VIII do Código
de Organização Judiciária, disponível em:
<https://www.tjpr.jus.br/documents/13302/17236487/08-ANEXO+VIII+-+VEP-JURISDI%C3%87%C3%83
O.pdf/327db3c4-73fd-8ecb-5149-33c059893417>.

2 Vide documento disponível no Manual do Conselho da Comunidade: Constituição e Regularização (pag.
39/40), disponível em:
<https://criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Manual_ConselhoComunidade.pdf>.



Assim, embora não seja possível os Conselhos da Comunidade pleitearem recursos
em outros Juízos, de acordo com o GMF/PR poderá ocorrer um acordo entre os
Conselhos da Comunidade para a transferência de valores ou de materiais ou
produtos, no caso de transferência de todos os presos de uma Comarca para outra.

Fonte: Esclarecimentos prestados durante reunião de trabalho de 19.10.2021 , por Nelson Otávio4

Leitão, Consultor Jurídico do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do
Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Paraná (GMF) do TJPR.

4 Disponível em: https://criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2596


