
Memorando nº 12/2016 Em 14 de Janeiro de 2016 

Aos Senhores Magistrados e Servidores das Varas com 

competência Criminal, Juizado Especial Criminal e de Execução 

de Penas e Medidas Alternativas 

ASSUNTO: 

DESTINATÁRIO (S): 

Instrução Normativa Conjunta nº 02/2014 - Repasse de Valores 

para o Conselho da Comunidade 

Pelo presente, esta Coordenadoria comunica que o Sistema PROJUDI foi alterado com a 

disponibilização das seguintes abas no Plano de Aplicação de Recursos e Prestação de Contas 

(PARPreC): 

 

 

 

As abas referidas se referem à incorporação ao Sistema PROJUDI das planilhas das despesas 

administrativas do Conselho da Comunidade. 

Houve necessidade dessa alteração para desonerar as escrivanias / secretarias da juntada 

de documentos, bem como facilitar a conferência da prestação de contas. 

As abas acima serão preenchidas exclusivamente pelo Conselho da Comunidade que, para 

acessar o PROJUDI, necessitará do perfil “Consultor Conselho” e possuir certificação digital. 

Em razão da alteração de procedimentos, esta Coordenadoria elaborou um Manual (em 

Anexo), que também será disponibilizado aos Conselhos da Comunidade. No Manual citado 

estão detalhadas as seguintes alterações principais: 

ALTERAÇÃO 01: Flexibilizou-se a periodicidade dos Planos de Aplicação. Há Comarcas / Foros 

que não arrecadam o suficiente para o custeio trimestral do Conselho da Comunidade. Em tais 

situações, está autorizada a apresentação do plano de aplicação em menor periodicidade – 

bimestral e mensal. Todavia, tal situação é excepcional. 

ALTERAÇÃO 02: Mudança do Modelo 01 - Requerimento para Apresentar Plano de 

Aplicação. 

ALTERAÇÃO 03: O plano de aplicação deve ser apresentado à Escrivania/Secretaria somente 

com o requerimento (Modelo 01). A planilha deve ser preenchida exclusivamente pelo 

Conselho da Comunidade na aba “Plano de Aplicação”. Na aba citada, também incumbe ao 

Conselho digitalizar e inserir os documentos obrigatórios. 

ALTERAÇÃO 04: O Conselho da Comunidade atuará diretamente no PROJUDI através do 

perfil “Consultor Conselho”, necessitando de certificação digital  A3 (cartão / token) para tal 

intento. 
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ALTERAÇÃO 05: A Escrivania/Secretaria deve anotar na aba “Plano de Aplicação” a decisão 

judicial proferida pelo magistrado, isto é, se deferida ou indeferida. 

ALTERAÇÃO 06: A prestação de contas será cadastrada exclusivamente pelo Conselho da 

Comunidade na aba “Prestação de Contas”. Na aba citada, também incumbe ao Conselho 

digitalizar e inserir os documentos obrigatórios (comprovantes de gastos, orçamentos, extratos, 

certidões vencidas). 

ALTERAÇÃO 07: Havendo saldo a restituir pelo Conselho da Comunidade, a Escrivania/

Secretaria deve emitir a respectiva guia de recolhimento, vinculando-a aos autos e 

encaminhando ao Conselho para pagamento. 

ALTERAÇÃO 08: A Escrivania/Secretaria deve anotar na aba “Prestação de Contas” a 

decisão judicial proferida pelo magistrado, isto é, se as contas foram Aprovadas, Desaprovadas, 

Aprovadas com Ressalvas ou Não Apresentadas. 

 

Tendo em vista que esta Coordenadoria verificou algumas falhas nas prestações de contas 

referentes aos planos de aplicação apresentados até esta data, principalmente no que se 

refere à digitalização e ordem dos documentos, as Escrivanias/Secretarias deverão solicitar aos 

Conselhos da Comunidade que reapresentem os planos de aplicação e prestações de contas 

na nova sistemática, ainda que os processos tenham sido arquivados. 

 

Atenciosamente, 

 

 

COORDENADORIA CRIMINAL E DE EXECUÇÃO PENAL 
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