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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
00 estado de goiãs Diretoria cie Administração c Operações

PROVIMENTO N° 0^ /2013

Define a política institucional do
Poder Judiciário do Estado de
Goiás na utilização dos recursos
oriundos da pena restritiva de
direitos de prestação pecuniária.

A DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições
legais e regimentais.

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça, em
13/07/2012, publicou a Resolução n° 154, que definiu a política institucional do Poder
Judiciário na execução de penas e medidas alternativas à prisão;

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Justiça
regulamentar os procedimentos atinentes à forma de apresentação e aprovação de

_ projetos, bem como a forma de prestação de contas das entidades conveniadas
perante a unidade gestora;

CONSIDERANDO que compete, ainda, à Corregedoria-Geral da
Justiça regulamentar outras vedações ou condições, se necessárias, além daquelas
disciplinadas na Resolução n° 154 do CNJ. observadas as peculiaridades locais.

RESOLVE:

DO RECOLHIMENTO DOS VALORES

Ari 1o Os valores provenientes de aplicação de penalidades de
prestação pecuniária, de requisito da suspensão condicional do processo, bem como
de transação penal, deverão ser recolhidos em conta judicial remunerada à disposição
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e sob responsabilidade do Juizo da Vara de Execução Penal, mediante Guia de
Recolhimento, com movimentação em instituição financeira federal apenas por
intermédio de Alvará Judicial, vedado o recolhimento em escrivania ou secretaria.

§ 1o Os valores, referidos no caput, quando não destinados à
vitima ou aos dependentes, serão, preferencialmente, destinados a entidades públicas
ou privadas com finalidade social, ou para atividades de caráter essencial à segurança
pública, educação e saúde, desde que atendam relevante cunho social, a critério da
Unidade Judiciária Gestora.

§ 2o A receita da conta vinculada irá financiar projetos
apresentados pelos Beneficiários citados na parte final do § 1o deste artigo,
priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que:

I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de
cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública;

II - atuem diretamente na execução penal, assistência â
ressocialização de apenados. assistência às vitimas de crimes e prevenção da
criminalidade, incluídos os Conselhos da Comunidade;

III - prestem serviços de maior relevância social;
IV - apresentem projetos com viabilidade de implementação,

segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas
políticas públicas especificas.

§ 3o É vedada a escolha arbitrária e aleatória dos beneficiários.

§ 4o É vedada a destinação de recursos;

I - ao custeio do poder judiciário;
II - para a promoção pessoal de magistrados ou integrantes das

entidades beneficiadas e. no caso desta, para pagamento de quaisquer espécies de
remuneração aos seus membros;

III - para fins politico-partidários;
IV- a entidades que não estejam regularmente constituídas,

obstando a responsabilização caso haja desvio de finalidade;
V - a entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como

dirigentes, sócios ou controladores, membros dos Poderes Executivo, Legislativo.
Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas e servidores públicos
vinculados aos órgãos concedentes. bem como seus cônjuges, companheiros e
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3o grau;

VI - entre os órgãos da administração direta do Poder Executivo
estadual, caso em que deverá ser firmado instrumento próprio, conforme o caso;
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VII - a órgão ou entidade de direito público ou privado que esteja
em mora, inadimplente com outros projetos celebrados com órgãos ou entidades da
Administração, ou irregular em face de qualquer das exigências da Lei Estadual n°
17.928;

VIII - a pessoas físicas;

IX - a empresas privadas com fins lucrativos que envolvam
investimento;

X - a entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se
relacione às competências institucionais do concedente ou que não disponham de
condições técnicas para executaro projeto;

XI - a realizar despesas a titulo de taxa de administração, de
gerência ou similar;

XII - que trespasse a cessão da execução do objeto do projeto,
exceto para as contratações necessárias à execução do plano de trabalho e
observados os princípios da administração pública;

XIII - para pagar, a qualquer título, a servidor ou empregado
público, integrante de quadro pessoal de órgão ou entidade pública da administração
direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas
hipóteses previstas em leis especificas, compatíveis com a lei de diretrizes
orçamentárias vigente;

XIV - a alterar o objeto do projeto de forma a descaracterizá-lo;
XV - a ser utilizado, ainda que em caráter emergencial, para

finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
XVI - para cobrir despesa em data anterior à vigência do

instrumento;

XVII - para cobrir despesa em data posterior à vigência do
instrumento, salvo os pagamentos cujo fato gerador da despesa tenha ocorrido durante
a vigência do instrumento pactuado;

XVIII - para realização de despesas com publicidade, salvo a de
caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no
Plano de Trabalho.

§ 5o O manejo e a destinação desses recursos, que são públicos,
devem ser norteados pelos princípios constitucionais da administração pública,
previstos, dentre outros dispositivos no art. 37, caput, da Constituição Federal.sem se
olvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a unidade gestora, sob
pena de responsabilidade, ficando assegurada a publicidade e a transparência na
destinação dos recursos.

§ 6o O Juizo responsável pela conta referida no caput deste artigo
deverá encaminhar á Corregedoria-Geral da Justiça, para divulgação por meio da
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página do Tribunal de Justiça na internet:

I - mensalmente, os valores recebidos, as entidades beneficiadas
e as prestações de contas;

§ 7o Na comarca de Goiânia, a unidade gestora será a 4a Vara
Criminal - VEP - mas as decisões referentes à escolha dos projetos serão tomadas
por maioria entre os titulares ou respondentes da 4a Vara Criminal, 6a Vara Criminal e
8o Vara Criminal, sendo exclusiva da VEP as demais deliberações.

DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 2o A receita da conta vinculada será destinada a financiar
projetos apresentados pelas entidades públicas, na forma do § 1o do artigo 1o, podendo
ser apresentado mais de um projeto por entidade, as quais deverão preencher os
seguintes requisitos:

I -Apresentação dos documentos mencionados nos artigos 116 da
Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 60 Lei Estadual n° 17.928/12.

II -Apresentação de:

a) Projeto, conforme modelo constante do Anexo I, o qual deverá
estar acompanhado dos seguintes dados:

b) Proposta básica de utilização da verba;
c) Objeto do projeto;
d) Beneficio social ou assistencial do projeto;
e) 03 (três) orçamentos;
f) Cronograma de aplicação da verba;
g) Responsável pelo projeto e pela prestação de contas
h)- número de cumpridores de prestação de serviços à

comunidade ou a entidade pública, se houver.

Art. 3o Se a competente avaliação quanto aos requisitos do item I
deste artigo resultar negativa, fica prejudicado o exame do projeto.

Art. 4o Positivo o exame de admissibilidade quanto aos requisitos
da entidade, na forma do item I deste artigo, o projeto será objeto de avaliação pela
Seção de Serviço Social, ou a quem for designado pela unidade gestora, por
intermédio de Parecer Técnico.
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§ 1o Instruído o feito, os autos serão encaminhados ao
representante do Ministério Público para parecer;

§ 2o Não havendo diligências, após os pareceres, a unidade
gestora, se for o caso. homologará o projeto, incluindo-o no Cadastro de Projetos
Aprovados.

Art. 5o A unidade gestora não está obrigada a liberar recursos para
os projetos aprovados.

DA ESCOLHA DOS PROJETOS

Art. 6o A escolha dos Projetos aprovados vinculará os valores
apresentados, sendo observados os requisitos e vedações definidas nos artigos 2o, 3o
e 4o da Resolução n° 154. de 13 julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, e
ainda a disponibilidade de recursos depositados na conta judicial, dando-se preferência
às entidades situadas no limite da competência territorial do respectivo juizo e que
derem suporte à execução de penas e medidas alternativas de prestação de serviços â
comunidade.

DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS

Art. 7o A unidade gestora autorizará a execução dos projetos de
forma global ou parcial, desde que, neste último caso, seja possível abstrair, de cada
fase, autonomia de atividades e prestação de contas, sendo vedada alteração do
projeto depois de aprovado.

Art. 8o Os recursos destinados á execução dos projetos serão
liberados mediante Alvará Judicial, após apresentação dos documentos exigidos pela
Lei Federal n° 8.666/93, art. 116 e pela Lei Estadual n° 17.928/12. art. 60.

DAPRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 9o Após a liberaçãodo valor, a entidade beneficiada terá prazo
de trinta dias para prestar contas sendo este improrrogável, nos termos do art. 72 da
Lei Estadual n° 17.928/12.

§ 1o A homologação da prestação descontas será precedida de
pareceres da Seção de Serviço Social da unidade gestora ou por quem foi designado e
do Ministério Público, ouvido ao final. b \

Rua 10. nMSO. 11° andar. SL Oeste. Goiânia - Golas - CEP 74.120-020 • Fono (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677

O0CUMEIITO ASSIIUDO DIGITALMEUTE D| EteMntío • Acess* ttlps /.v.* 1)34 lusBi



-no i-EacAOffua-SECAOi osFcniEiu:-:: i....r,„.» noí-rons PUBLICAÇÃO qu.WMçiM I24K2013

corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de çjoins Diretoria do Administração c Operações

§ 2o Na Capital, além dos pareceres referidos no § 1o. deverá ser
ouvida, previamente, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça e no interior será
consultado o responsável pela Contadoria Judicial, que. no prazo de dez (10) dias,
emitirá pronunciamento.

Art. 10. Na prestação de contas a entidade beneficiada deverá
apresentar:

- Os formulários de prestação de contas, conforme modelos
constantes dos Anexos desta Resolução, devidamente preenchidos;

- Extrato bancário de conta mantida pelo beneficiário, no qual
esteja evidenciado o ingresso e a saida dos recursos, se for o caso;

- Comprovante da despesa (nota fiscal ou recibo), acompanhado
de declaração firmada por dirigente do beneficiário certificando que o material foi
recebido ou o serviço prestado;

Demonstrativo financeiro de aplicação dos recursos,
reprogramação da aplicação da parcela dos recursos que porventura não forem
aplicados no exercício, conforme modelo constante do Anexo II;

- Relatório com registro de imagem, firmado por dirigente da
entidade beneficiária acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quando da
aplicação da totalidade dos recursos repassados, se for o caso;.

- Os documentos e as informações estabelecidas no art. 73 da Lei
Estadual n° 17.928/12;

- Demais documentos que a Entidade Gestora entender
pertinentes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Enquanto não virtualizado o processo, os documentos
necessários à apresentação do projeto poderão ser apresentados em original, por
qualquer meio de cópia autenticada por órgão competente ou por servidor da
administração.

Art. 12. A unidade gestora não responde solidariamente ou
subsidiariamente. em nenhuma hipótese, com a entidade beneficiária pelos encargos
previdenciários e trabalhistas resultantes da execução do projeto.

Art. 13. A unidade gestora fará divulgar edital contendo o valor
atualizado do fundo, e além da divulgação no placar do fórum . tornará público o
chamamento das entidades com projetos, na forma do Provimento, por todos os meios
disponíveis na Comarca.

Art. 14. Após prestadas contas e homologadas, os autos serão
encaminhados ao Tribunal de Justiça para divulgação em ambiente próprio quanto aos
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projetos executados e respectivos gastos em todas as Comarcas do Estado.

Art. 15. O Tribunal de Justiça de Goiás, à medida da necessidade,
capacitará os servidores das Contadorias Judiciais e da Diretoria Financeira, para fins
deste provimento.

Art. 16. Este Provimento entra vigor em 30 dias depois de
publicado.

JA

Goiânia, aos J-^ dias do mès de junho de 2013.

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

\
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PLANO DE PROJETO

EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
ANEXO I

1 - Identificação do Projeto

Inicio: Término:

2 • Identificação da Instituição Beneficiária

Razão Social:

CNPJ: Telefone:

Endereço:

Representante Legal:

CPF: Identidade:

Cargo: Matricula:

Email: Telefone:

Documentos em anexo:

1- Ata de eleição da atual Diretoria ou nomeação da chefia, especificando representante legal e seu mandato;
2 - Documentos Pessoais do Representante Legal;
3 - Comprovante ativo de insccríção e de situaçãocadastralnoCNPJ;
4 - Certidões negativas de débitos de tributos municipais, estaduais e federais.

3 - Coordenação do Projeto (Gerente do Projeto)

Nome do Coordenador:

Cargo: Email:

Endereço: Telefone:



PLANO DE PROJETO

EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
ANEXO II

1 - Apresentação

Apresentar o projeto, apresentando em qual contextoele está inserido.

2 - Objetivos do Projeto

Apresentaro objetivo geral do projetoe os objetivos específicos(caso houver).

3 • Escopo do Projeto

Escopo do projetoé a soma dos produtose serviços providos pelo projeto, delimitando a abrangência de todo o
trabalho a

ser realizado. Esse item torna clara a fronteira do projeto, estabelecendo o que faz parte do mesmo e o que não faz.

4 • Escopo do Produto

Lista enumerada que descreve sumariamente o que é o produto, sua abrangência, sua demanda e atividades
principais a
que o projeto entregará.

5 - Justificativa

A justificativa pode conter breve análise da situação atual e do problema e/ou demanda que o projetopretende
solucionar e

as conseqüênciascaso ele não seja realizado, pesquisas realizadas, experiências anteriores, modelosde referência
que

justifiquem o projeto.

6 - Partes Envolvidas

Listartodas as áreas, departamentos, pessoas envolvidas que serão impactadasdireta ou indiretamentecom
projeto.

7 - Recursos Necessários

Apresentar os recursos humanos e materiais necessários para a consecução dosobjetivos do projeto.

8 • Custo Estimado

Ord. Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 R$ RS

2

3

4

5

6
TOTAL RS RS

9 • Cronograma do Projeto

Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)
Cronograma Área Responsável

Inicio Término

Resultado 1

Produto 1.1

Resultado 2

Produto 2.1

Resultado 3

Produto 3.1

Resultado 4

Produto 4.1



#s

10 - Gestão e Administração do Projeto

Apresentar como será feito agestão dos contratos, e como se dará aadministração/gerenciamento do projeto. Quais
métodos serão utilizados para acompanhar asatividades do projeto afim de verificar seu cumprimento, qualidade
entre

outros.

11 - Prestação de Contas

Com base nametodologia adotada no item anterior, deve serapresentado oresultado do projeto, na forma de
relatórios de

andamento do projeto e relatório definalização do projeto. Definir também a periodicidade dessa prestação de
contas.

12 - Considerações Finais

Finalizara explanação do projeto (caso necessite).

13 - Aprovação do Projeto

Elaboração Data Assinatura

Revisão Data Assinatura

14 - Controle de Revisão

Data Descrição Alterado por Aprovado por



ANEXO III

PLANO DE ATENDIMENTO 1/3

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente C.G.C

Endereço CEP DDD / Telefone Esfera Administrativa

Cidade Agência Praça de Pagamento

Conta Corrente CPF

Nome do Responsável Cargo Função Matrícula

RG/ Órgão Expedidor CEP

Endereço

2 - OUTROS PARTÍCIPES
CNPJ/CPF Esfera Administrativa

Nome CEP

Endereço

3 - DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO
Período de Execução

Titulo do Programa / Ação Início Término

Identificação dos Serviços

Justificativa da Proposição



4-METAS

ANEXOIII
PLANODEATENDIMENTO2/3

DescriçãoportipodeatendimentoQuantidade

TotalGeral

5-CAPACIDADEINSTALADA(Recurso:Materiais-Humanos)

^

EstimativadeCusto

ValorUnitárioValorTotal

(Especificarinstalações,equipamentos,mão-de-obraespecializadaaserutilizadanaexecuçãodosserviços)



ANEXO III

PLANO DE ATENDIMENTO 3/3
6 • Cronograma de Desempenho(1.000,00)

Concedente

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez

Proponente (Contrapartida)

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez

7 - Declaração

sla qualidadede representantelegaldo proponente, declaro, para fins de provasjuntoao (à) pan
os efeitose sob as penasda lei. que inexiste qualquer débito em mora ousituação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça as transferências de recursos
oriundos e dotações consignadas noorçamento da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local e Data

Proponente

8 - Aprovação

Aprovo

Local e Data

Concedente



ANEXO IV

TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO
1. Titulo do Programa/ Ação N° do Convênio

2. Concedente Código CNPJ

3. Convenente Código CNPJ

|4. Executor Código CNPJ

5. Objeto

Valor RS Vigência

6. Empenhos Unidade

Orçamentária

Programa
de

Trabalho

Natureza

da

Despesa

Fonte

de

RecursoNúmero Data Valor

Condições Especiais:
I - Integra este convênio, independentemente de transcrição, o Anexo Icujos dados alicontidos acatam as partese se
comprometema cumprir, sujeitam-se às normasda Lein°8.666. no que couber.Decreto n°93.872 e IN n°01/97.
II - O convenente se compromete:
a) promover a execução do objeto do convênio na forma e prazos estabelecidos noAnexo I;
b) aplicar os recursosdiscriminados exclusivamentena consecuçãodo objeto;
c) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execuçãodo objeto;
d) manter o cadastro dos usuários do programa, relatórios individualizados por tipo de atendimento:
e) permitir e facilitar aoÓrgão concedente o acessoatoda documentação, dependências e locais do projeto;
f) observar e exigir, na prestação dos serviços, o cumprimento das normas especificas que regem o programa;
g)assumir todosos encargos e obrigações legais decorrentes daconsecução doobjeto;
h) manter o órgão concedente informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de
execução do convênio;
i) nãosubstabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa doconcedente;
j) apresentar o Relatório deAtendimento, da periodicidade praticada, e documentos comprobatórios dos serviços
prestados ou colocados à disposição do convênio;
III - Parasolução das pendências é eleito o foro da Justiça Federal desta capital.

Local e Data

Concedente (Nome/CPF) Convenente (Nome/CPF)



ANEXO V

RELATÓRIO DEATENDIMENTO 1/2
Convênio n° Executor Folha

Programação / Ação Tipo de Atendimento Mês / Ano

N°de

Ordem
Nome do Beneficiário

Número de

Registro
Data

Ingresso Desligamento

Valores em RS 1.000.00

Valor Unitário Total Geral da Folha

Declaro, sob as penasda Lei. a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.

Local e Data:

Unidade Executora Responsável pela Execução



Executor

ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA 2/2
Convênio n°

Período

de
_/_/ a / /

Meta Etapa/Fase Descrição Físico

No período Até o período
Unid. Prog. Exec. Prog. Exec.

Total

Financeiro (RS 1.000.00)

Meta
Etapa
Fase

Realizado no período Realizado até o período
Concedente Executor Outros Total Concedente Executor Outros Total

Total

Executor Responsável pela Execução

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador de Despesa

Local e Data:

Assinatura



ANEXO VI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
Executor Convênio n°

Receita Despesa

Valores recebidos, inclusive os rendimentos (disaiminar) Despesas realizadas conforme relação de pagamentos
saldo (recolhido / a recolher)

Total

Executor Responsável pela execução

Assinatura Assinatura



ANEXO VII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Recursos

1 - Concedente

2 - Executor

3 - Outros

Unidade Executora Convênio n°

Recurso Item Credor CNPJ/CPF Nat. Desp. CH/OB Data Tit. Crédito Data Valor

Total

Unidade Executora - Assinatura Responsável pela Execução - Assinatura
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Unidade Executora:

tribunal
de justiça
do estado de goiás

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
ANEXO IX

Convênio n°

RECEITA DESPESA

Descrição Valor Descrição Valor
Tribunal de Justiça 0 00 Tribunal de Justiça 0,00

Contrapartida 0,00

Devolução ao TJGO 0,00

Contrapartida 0 00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Responsável pela unidade executora

Gestora do Convênio

Responsável pela execução

Juiz(a) da Vara de Execução Penal



tribunal
de justiça
do estado de goiás

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO X

1de1

Convênio n° Unidades

Concedente: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Beneficiário:

Credor CNPJ/CPF
Nota Fiscal

ou Recibo
Valor

Descrição do Produto

ou Serviço

Quant.

r


