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1. PERÍODO DE ATIVIDADE DA PRÁTICA E OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
A prática teve início em março de 2017, com a realização da parceria entre a 4ª Vara
Federal (4ªVF) e o 14º Batalhão da Polícia Militar (14ºBPM), no âmbito do edital de seleção de
entidades que recebem prestadores de serviços e de destinação continuada de valores
provenientes da prestação pecuniária.
A realização do projeto Horta Solidária tem como objetivo tornar eficaz o cumprimento
da prestação de serviços comunitários, empregando apenados na atividade com a produção de
alimentos para o consumo da entidade receptora e entidades cadastradas, tais como escolas e
creches, que juntas totalizam mais de 10.000 refeições por semana.
2. PRINCIPAL INOVAÇÃO DA PRÁTICA
A Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, por estar em zona de fronteira, tem como
característica um alto volume de condenações criminais. Cerca de 85% das penas privativas de
liberdade são substituídas por prestação de serviços comunitários.
A aproximação da Justiça Federal com o 14º BPM dá suporte ao recebimento e
adequado emprego dos apenados, atendendo aos objetivos de efetiva prestação de serviços à
comunidade.
O Batalhão tem se consolidou como entidade referência no gerenciamento eficaz do
trabalho dos apenados no âmbito da Subseção Judiciária.
O 14º BPM se dispôs a desenvolver o Projeto Horta Solidária mediante mínima
intervenção química e contemplando os três vieses da Sustentabilidade: a) social – recepção dos
prestadores com vistas à ressocialização e geração de benefícios à comunidade; b) econômico
– produção de hortifrútis gera economia às entidades beneficiárias; c) ambiental –
aproveitamento de área subutilizada no Quartel, utilização de poço artesiano e captação pluvial
para irrigação, energia elétrica de sistema fotovoltaico.
3. RECURSOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Os recursos financeiros são oriundos das penas de prestação pecuniária e são
destinados de acordo com a necessidade do projeto de maneira pontual ao 14º BPM, para
desenvolvimento e manutenção.
O instrumento utilizado foi a parceria com a Polícia Militar que envolveu a idealização
do projeto, e serviu-se de apoiadores no âmbito público e privado, que contribuíram
economicamente.
4. HOUVE PARCERIA COMO ALGUMA INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE
A realização da prática se dá no âmbito de parceria entre a 4ªVF e o 14º BPM, e conta
com apoio de instituições públicas e privadas.
5. VALORES GASTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA PRÁTICA
O orçamento total do projeto é cerca de R$764.000,00, sendo R$450.000,00 de
orçamento financeiro da 4ªVF e R$314.000,00 de orçamento econômico do 14º BPM e
apoiadores. Até o presente, foram investidos pela 4ªVF em torno de R$ 250.000,00.

6. HOUVE PROPAGAÇÃO DA PRÁTICA PARA OUTRA UNIDADE OU SETOR DO
JUDICIÁRIO
Não, devido à opção de primeiro consolidar o projeto. A apresentação solene do projeto
à comunidade está prevista para 06/05/2018.
7. A PRÁTICA CONTRIBUIU PARA O APERFEIÇOAMENTO DA JUSTIÇA
O projeto Horta Solidária faz parte de uma estratégia de aproximação da Justiça
Federal com as entidades receptoras, com objetivo de prestar o suporte para que a pena de
prestação de serviços comunitário seja cumprida de maneira eficaz.
Sem dúvida, a existência de problemas carcerários como superlotação, acabam
refletindo nas penas alternativas, sobretudo na prestação de prestação de serviços comunitários.
Entretanto, não existem políticas voltadas para as entidades que recebem os
prestadores de serviços. Deixar as entidades sem apoio significa o não cumprimento da pena ou
o cumprimento meramente formal, sem resultados satisfatórios para a sociedade e sem a efetiva
ressocialização do apenado.
A aproximação da 4ªVF com o 14ºBPM permitiu o conhecimento da realidade da
execução penal e das dificuldades da efetivação das penas aplicadas. O comprometimento da
4ªVF com o projeto tem sido determinante para o sucesso do empreendimento.
Da parte do 14º BPM, salientamos que o ambiente em que se dá a prestação é hígido,
graças à observância da hierarquia e disciplina, dos valores éticos e morais, do respeito à
dignidade humana. Assim sendo, crê-se bastante possível a ressocialização dos apenados e
mitigar a indesejável reincidência.
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