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PORTARIA CONJUNTA nº 001/2009 

 
O Dr. ANTÔNIO CÉSAR BOCHENEK,  MM. Juiz 
Federal da 2ª Vara Federal e Diretor do Foro e  a Dra. 
MARTA RIBEIRO PACHECO, MMa. Juíza Federal 
Substituta da 2ª Vara Federal e em plena titularidade 
plena na 1ª Vara Federal e Juizado Especial Federal 
Criminal, da Subseção Judiciária de Ponta Grossa, Seção 
Judiciária do Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhes são conferidas em lei e na Consolidação 
Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 4ª 
Região, 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 43, 44 e 45 do 
Código Penal, na Lei de Execução Penal, no artigo 89 da 
Lei nº 9.099/92 e na Lei nº 10.259/01; 
CONSIDERANDO a necessidade de modernizar a 
fiscalização da pena substitutiva de prestação de serviços 
à comunidade (PSC), mediante a operacionalização do 
sistema informatizado de controle dos respectivos 
procedimentos; 
CONSIDERANDO, ainda, a pertinência da 
reestruturação do programa de distribuição de verbas 
decorrentes da pena de prestação pecuniária (PP) e das 
contribuições estipuladas como condição para o 
deferimento e manutenção da suspensão condicional do 
processo (artigo 89 da Lei nº 9.099/95); 

 
RESOLVEM, por meio do presente ato,  estabelecer que: 

 
Artigo 1º. Esta Portaria regulará os novos procedimentos informatizados de 
controle e fiscalização das penas substitutivas de prestação de serviço à 
comunidade (PSC), assim como a forma de distribuição das verbas 
decorrentes da pena de prestação pecuniária (PP) e das contribuições 
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estipuladas como condição para o deferimento e manutenção da suspensão 
condicional do processo (artigo 89 da Lei nº 9.099/95). 
 

Do Cadastramento das Instituições 
 

Artigo 2º. A homologação do cadastro das entidades públicas e privadas que 
desejem receber apenados para prestação de serviços, ou que tenham a 
pretensão de, objetivando receber recursos financeiros, submeter à apreciação 
deste Juízo projetos sociais, depende da apresentação e verificação dos 
seguintes documentos: 
 
a) fotocópia do ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente 
registradas, se for o caso, no Cartório de Títulos e Documentos. Também a ata 
de eleição da atual diretoria (com a especificação e qualificação de seu 
representante legal e registrada em Cartório), ou o ato de nomeação de seu 
diretor; 
b) certificado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ ativo); 
c) certidão de regularidade do FGTS, obtida perante a Caixa Econômica 
Federal, com a especificação do prazo de validade; 
d) certidão de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 
emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 
e) certidão negativa de débito emitida pelo INSS; 
f) atestado de registro e funcionamento emitido pelos Conselhos Municipais 
que regulam a área de atuação da entidade; 
g) se for o caso, comprovante de instituição filantrópica do Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) e declaração de utilidade pública pelo 
Município ou pelo Estado; 
h) projeto de aplicação que identifique as necessidades da entidade, 
devidamente justificadas de maneira a estabelecer a imprescindibilidade da 
ajuda de custo (cujos valores devem ser especificados de forma discriminada), 
assim como, em contrapartida, a descrição dos serviços a serem prestados 
pelos apenados na instituição;  
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i) indicação de conta bancária, de titularidade da instituição, em favor da qual 
será efetuada a transferência de eventual doação. 
j) indicação de endereço eletrônico (e-mail) por intermédio do qual possa a 
entidade receber comunicações, além de enviar dados e informações referentes 
aos apenados que estejam sob sua supervisão ou aos projetos sociais que 
tenham sido subvencionados com recursos da execução de penas substitutivas. 
 
§ 1º. A documentação referida no caput deste artigo deverá ser apresentada 
quando da inclusão da entidade, oportunamente como condição de 
elegibilidade ou, em sendo o caso, a cada 02 (dois) anos. 
§ 2º. O pedido de inclusão pode ser feito a qualquer tempo, acompanhado ou 
não de projeto social destinado à distribuição de recursos financeiros. A 
análise dessa proposta, porém, será feita unicamente no período indicado no § 
2º do artigo 14 desta Portaria. 
 
Artigo 3º. O cadastro das entidades terá validade indeterminada. 
 
Artigo 4º. As entidades e instituições candidatas à inclusão devem 
necessariamente possuir sede em algum dos Municípios que compõem a 
Subseção Judiciária de Ponta Grossa (Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, 
Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Reserva, Sengés, Teixeira 
Soares, Telêmaco Borba, Tibagi, Ventania). 
Parágrafo único: No caso de eventual alteração na área de abrangência da 
jurisdição desta Subseção Judiciária, ficará automaticamente excluída do 
cadastro a entidade cujo Município passe a pertencer a outra Subseção.  
 

Da fiscalização e do controle da Prestação de Serviços Comunitários 
 
Artigo 5º. A fiscalização e o controle das penas substitutivas de prestação de 
serviços à comunidade será de responsabilidade da 2ª Vara Federal desta 
Subseção Judiciária, à qual foi atribuída a competência para processamento 
das execuções penais nos termos do artigo 325 do Provimento nº 02/2005, da 
Corregedoria-geral da Justiça Federal da 4ª Região; e poderá ser aperfeiçoada, 
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via sistema informatizado e inclusive por intermédio do intercâmbio ou da 
cessão de recursos materiais e humanos, em convênio celebrado com órgão 
público, entidade ou organização não governamental idônea e de reconhecida 
competência no desenvolvimento de programas de atendimento à população. 
Parágrafo único: A fiscalização e o controle da prestação de serviços 
comunitários, aceita como condição para a suspensão processual do processo e 
transação penal (Lei nº 8.099/95 e 10.259/01), será de responsabilidade do 
Juízo onde tramita o respectivo processo.  
 
Artigo 6º. Antes da realização da audiência admonitória deverá o apenado ser 
submetido a entrevista social - por assistente social nomeado pelo Juízo ou 
integrante dos quadros do Programa Pró-Egresso - que analisará as suas 
limitações e habilidades e definirá o seu perfil, elaborando parecer e sugerindo 
uma entidade ou instituição para seu encaminhamento, bem como,  se for o 
caso, será o executado encaminhado para perícia médica ou, se a hipótese for 
de verificação de suas reais condições sócio-econômicas, será determinada 
para tal finalidade a elaboração de auto de constatação. 
 
Artigo 7º. Receberão os executados, para prestação de serviços, entidades 
devidamente cadastradas e conveniadas, a quem incumbirá o registro diário 
das horas de serviços efetivamente cumpridas no sistema informatizado, além 
do encaminhamento mensal de relatório, via internet ou, se inviável, em meio 
físico, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva prestação. 
§ 1º. O registro diário deverá obrigatoriamente conter os intervalos nos quais 
foram prestados os serviços. Não são admissíveis, sob pena da sua 
desconsideração para efeito de análise do cumprimento da pena, turnos 
ininterruptos superiores a 06 (seis) horas. 
§ 2º. Se a pena substituída por prestação de serviços comunitários for superior 
a 1 (um) ano, á facultado ao condenado cumpri-la em menor tempo, não 
inferior à metade da pena fixada. 
§ 3º. Se elaborado a partir do sistema informatizado, o relatório mensal 
conterá a identificação digital da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela inserção 
diária dos dados e por seu ajuste definitivo. Se elaborado em meio físico, deve 
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ao final conter a assinatura do representante legal da entidade - atestando a 
veracidade das informações nele contidas. 
§ 4º. A entidade deve fiscalizar tanto os serviços prestados dentro das suas 
dependências, quanto àqueles realizados externamente. O trabalho externo do 
apenado depende de decisão judicial e será autorizado apenas se assim 
permitirem as circunstâncias pessoais do apenado e as características da 
condenação. 
§ 5º. Será efetuado pela entidade, quando o apenado dela desligar-se (em 
função do integral cumprimento da pena ou por outro motivo previamente 
aprovado ou determinado pelo Juízo da Execução), relatório de encerramento 
firmado concomitantemente por seu representante legal e pelo executado. 
Além desse relatório, ficarão a entidade e o apenado incumbidos de preencher 
ficha de avaliação, conforme modelo constante do anexo II desta Portaria. 
§ 6º. Eventuais problemas de relacionamento entre a entidade e o apenado 
devem ser imediatamente comunicados ao Setor de Execução Penal desta 2ª 
Vara ou ao assistente social do Programa Pró-Egresso. 
§ 7º. A ausência injustificada ou o atraso reiterado no envio de informações ou 
documentos tornará a entidade passível de exclusão do sistema, impedindo 
que ela receba qualquer verba proveniente do programa rotativo de 
distribuição das prestações pecuniárias. 
 
Artigo 8º. Via de regra, as comunicações e notificações das entidades - 
inclusive aquelas relativas à distribuição de recursos financeiros - será feita 
via e-mail, e excepcionalmente, a critério do Juízo, poderão ser remetidas pelo 
correio, via AR (aviso de recebimento), ou ainda admitir-se-á a intimação 
pessoal. 
 
Artigo 9º. À entidade conveniada e aos representantes legais atribui-se 
responsabilidade civil e criminal pelas informações prestadas a este Juízo no 
curso da execução da pena, sob pena da solicitação de investigação ao 
Ministério Público e, se for o caso, do encaminhamento de peças à Advocacia-
Geral da União e à Procuradoria da Fazenda Nacional. 
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Artigo 10. Incumbe às entidades, obrigatoriamente, comunicar este Juízo e 
mantê-lo atualizado em relação aos nomes de seus representantes legais. 
Parágrafo único. A fiscalização dos serviços prestados pelos apenados 
poderá ser descentralizada ou delegada a funcionário ou colaborador da 
entidade, mediante prévia comunicação ao Juízo da Execução. A pessoa 
indicada, porém, deve expressamente comprometer-se à bem e fielmente 
desempenhar essa função, sob pena da mesma responsabilização civil e 
criminal a que estão sujeitos os representantes legais da entidade. 
 
Artigo 11. As entidades estão sujeitas, sem aviso prévio, a visitas para 
averiguação da efetiva e correta fiscalização das penas, na modalidade de 
prestação de serviços comunitários, conduzidas por servidor desta Vara ou 
Oficial de Justiça a critério do Juízo. 
 
Artigo 12. Quando o cumprimento da prestação de serviços à comunidade for 
deprecado ao Juízo da Comarca de residência do réu ou executado, àquele 
caberá a definição da instituição na qual serão prestados os serviços, com 
imediata comunicação nos autos principais. 
Parágrafo único. A instituição para a qual for encaminhado o réu ou 
executado, em sendo possível, deverá cadastrar-se no sistema de controle das 
penas – SISCOPEN, via internet, para uma melhor fiscalização e controle da 
prestação de serviços. 
 
Artigo 13. O acesso ao sistema de controle das penas (SISCOPEN) será feito 
via internet, pelo endereço eletrônico http: //www.jfpr.jus.br . 
 

Do programa de distribuição de recursos 
 
Artigo 14. Os recursos provenientes das penas substitutivas de prestação 
pecuniária e das contribuições estipuladas como condição para o deferimento 
e manutenção da suspensão condicional do processo serão distribuídos, 01 
(uma) vez por ano, a entidades públicas e privadas cujos projetos sociais 
sejam selecionados por este Juízo, com o auxílio e mediante prévia 
manifestação do Ministério Público Federal. 
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§ 1º. Os projetos podem ser apresentados por instituições regularmente 
cadastradas e conveniadas, de acordo com modelo constante do anexo I desta 
Portaria. 
§ 2º. Serão aceitas, exclusiva e improrrogavelmente, as propostas e projetos 
apresentados dentro do período compreendido do início de julho ao último dia 
de agosto. A apreciação dos projetos será feita no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil posterior ao término do período. 
§ 3º. Com o objetivo de dar ampla divulgação à concessão de prazo para 
submissão de propostas, 15 (quinze) dias antes do início do período referido 
no parágrafo anterior, serão as entidades cadastradas comunicadas via e-mail, 
ou se for o caso, via correio, sendo, inclusive, divulgada a informação nos 
meios de comunicação local. 
 
Artigo 15. Terão prioridade, para efeito de repasse de recursos, as entidades e 
instituições que manifestem interesse ou mantenham apenados como  
prestadores de serviços em seus quadros. A par disso, serão também 
preferidos projetos e propostas de comprovada relevância e significativa 
extensão social, cuja viabilidade de implementação fique claramente e de 
pronto evidenciada. 
 
Artigo 16. Selecionadas as entidades para doação, será realizada uma 
audiência pública para divulgação e operacionalização do procedimento, 
momento em que a instituição, na pessoa de seu representante legal, assinará o 
termo de compromisso de fiel depositária da quantia recebida até a sua efetiva 
utilização para os fins identificados no projeto. 
Parágrafo único. O valor da doação será repassado exclusivamente mediante 
transferência bancária, para conta de titularidade da entidade beneficiada. 
 

Da Prestação de Contas 
 
Artigo 17. Destinado o valor arrecadado e decorridos 60 (sessenta) dias a 
partir do dia da sua transferência, a entidade deverá prestar contas da sua 
utilização, ainda que de forma parcial, com a apresentação da documentação 
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pertinente. Esta prestação de contas será efetuada diretamente aos Juízes da 
respectiva Vara e/ou servidores designados, em visita de fiscalização. 
§ 1º. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser requisitados, a 
qualquer tempo, às instituições beneficiadas. O não cumprimento ou o 
cumprimento insatisfatório de qualquer determinação, ouvido o Ministério 
Público Federal, poderá resultar na revogação ou na determinação da 
restituição da doação, além de implicar a exclusão da entidade do programa. 
§ 2º. O desvio de destinação do valor da doação, independentemente da 
justificativa, acarretará a determinação da restituição imediata dos respectivos 
valores e a exclusão da entidade do programa, sem prejuízo da 
responsabilização civil e criminal de seus representantes legais. 
 
Artigo 18. Encerrado o prazo estipulado para conclusão do projeto, deve a 
entidade prestar contas finais, apresentando relatório circunstanciado em que 
estejam especificadas e comprovadas as despesas pagas com os recursos da 
doação, além de pormenorizadamente relatadas as ações e atividades 
custeadas com esses valores. 
 

Das disposições finais 
 

Artigo 19. A partir do mês de janeiro de 2010, os valores decorrentes de 
prestações pecuniárias deverão ser depositadas na conta única sob número 
2689.005.005001-0 –PAB/JF da Caixa Econômica Federal aberta 
exclusivamente para esta finalidade, ficando vedada sua utilização para 
qualquer outro fim. 
§ 1º. A Secretaria da 1ª Vara Federal tomará as providências cabíveis para que 
os saldos atualmente existentes na conta conjunta sob nº 2689.005.005000-1, 
migrem para a conta única referida no caput, com a intimação dos seus 
respectivos jurisdicionados.  
 
Artigo 20. A fiscalização da execução dos serviços e atividades descritos 
nesta Portaria será feita diretamente pelos Juízes da Vara e/ou por servidor 
designado, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal. 
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Artigo 21. A primeira destinação de recursos a ser regulada por esta Portaria 
ocorrerá no exercício de 2010 e as entidades que participavam do programa 
até então executado por este Juízo deverão proceder à atualização de seu 
cadastro, nos termos desta Portaria, bem como concorrerão com as demais 
instituições cadastradas 
 
Artigo 22. Os requerimentos de cadastramento apresentados pelas 
entidades/instituições interessadas deverão ser distribuídos na classe 00166 
(petição), afetos a 2ª Vara Federal desta Subseção Judiciária.  
 
Artigo 23. Fica revogada a Portaria Conjunta nº 01/2006, bem como a 
Portaria nº 01/2005, deste Juízo. 
 
Artigo 24. Dê-se ciência da presente Portaria a todos os servidores deste 
Juízo, à OAB e ao Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal da lei. 
 
Artigo 25. Esta Portaria entra que vigor na data da sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Ponta Grossa, 11 de novembro de 2009. 

 
 
 
 

ANTÔNIO CÉSAR BOCHENEK 
Juiz Federal da 2ª Vara Federal e Diretor do Foro 

 
 
 

MARTA RIBEIRO PACHECO 
Juíza Federal Substituta da 2ª Vara Federal e em plena titularidade na 1ª 

Vara Federal e Juizado Especial Federal Criminal 
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ANEXO I 
 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
Neste item deve constar o nome da entidade, CNPJ, endereço, nome do 
representante legal e telefones para contato e o título do projeto. 
 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO  
Neste item a entidade deve explicar brevemente do que se trata o projeto. 
 
3. OBJETIVO  
Neste item devem ser identificados os propósitos, os resultados e efeitos práticos 
esperados, bem como a repercussão concreta do projeto em seu público-alvo. 
 
4. PÚBLICO BENEFICIADO   
Neste item a entidade deve especificar as características do público a ser 
beneficiado com o projeto (estimar quantidade). 
 
5. PARCERIAS 
Neste item devem ser indicadas as pessoas (físicas ou jurídicas), que em parceria 
implementarão o projeto, descrevendo-se a natureza do vínculo existente. 
 
6. RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 
Neste item devem ser descritos todo e qualquer material necessário à execução 
do projeto (quantas unidades dele serão necessárias, seu preço unitário e o valor 
total (unidade X valor unitário), devendo o valor indicado estar de acordo com o 
menor valor constante de três orçamentos que devem ser apresentados 
juntamente com o projeto. 
Deve ser identificado o valor total do projeto e especificado quanto dele será 
financiado com recursos próprios da entidade e de seus parceiros (se for o caso), 
e quanto será custeado pela Justiça Federal. 
A apresentação destes dados deve ser feita, preferencialmente e para facilitar a 
visualização, em tabelas. 
 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Neste item devem ser descritas e detalhadas as etapas e os procedimentos 
previstos para execução do projeto e de cada uma das atividades que o 
compõem, além dos equipamentos e recursos materiais e humanos necessários à 
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sua implementação, bem como informado o tempo estimado para a execução de 
cada uma das etapas e atividades.  
 
Local e data. 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pela elaboração do projeto 
 

----------------------------------------------------- 
Assinatura do representante legal da entidade 

 
OBS: Não há limite mínimo ou máximo de valor 
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ANEXO II 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO 

1. ENTIDADE:  
 
O prestador de serviços comportou-se com urbanidade?  
 (   )  SIM   (   ) NÃO 
 
As atividades desenvolvidas pelo prestador de serviços atingiram a expectativa da 
instituição? 
 (   ) SIM   (   ) NÃO 
 
Houve algum incidente durante o período da  prestação de serviços:? 
(  ) SIM, qual (is):________________________________________________ 
(   ) NÃO 
 
Além da prestação de serviços, a entidade observou algum outro ponto que contribuiu para 
a socialização do prestador? 
(   ) SIM, qual(is): ________________________________________________ 
(   ) NÃO  
 
2. PRESTADOR DE SERVIÇOS: 
 
Foi recebido e tratado com dignidade pela entidade/instituição? 
 (   ) SIM   (   ) NÃO 
 
As atividades prestadas estavam de acordo com o que foi estabelecido previamente com a 
assistente social? 
 (   ) SIM    
(   ) NÃO, por quê? _______________________________________________ 
 
Houve algum tipo incidente durante o período da  prestação de serviços:? 
(   ) SIM qual (is):________________________________________________ 
(   ) NÃO 
 
A prestação de serviços de alguma forma contribuiu para a sua vida pessoal e social? 
(   ) SIM, de que forma:___________________________________________________ 
(   ) NÃO 
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___________________________________  ________________________________ 

             Prestador de serviços            Representante le 


