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EDITAL PARA CONVÊNIO COM ENTIDADES 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JORGE LUIZ LEDUR BRITO, JUIZ 
FEDERAL DA 2ª VARA FEDERAL DE SANTA MARIA, NA SEÇÃO JUDICIÁRIA 
DO RIO GRANDE DO SUL,  
 
 
FAZ SABER a quem deste tiver conhecimento, que, no uso de suas atribuições legais, 

bem como tendo em vista o que dispõem os artigos 336, parágrafo único, e 341, ambos da 
Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 4ª Região atualizada até o 
Provimento nº 01/2007, que se torna pública a abertura do prazo para recebimento de propostas das 
instituições sem fins lucrativos, tanto públicas, quanto privadas, que compõem a rede pública de 
Assistência Social, Educação e Saúde, tais como abrigos, asilos, escolas, creches, hospitais, centros 
de reabilitação ou entidades congêneres, especialmente aquelas que visem à inclusão social, através 
de programas para capacitação e formação profissional dos adolescentes e jovens, com o propósito 
de firmarem convênio destinado à execução das penas alternativas, as quais serão beneficiadas, 
tanto com recursos humanos, derivados das penas de prestações de serviços à comunidade, quanto 
com recursos financeiros, estes derivados das penas de prestações pecuniárias, por parte dos 
apenados desta Justiça Federal, em decorrência da cominação da pena restritiva de direito (artigos 
43, I, e 45, §1°, Código Penal), ou de condição imposta para transação penal ou suspensão condicional 
do processo (artigos 76 e 89, § 2°, ambos da Lei n° 9.099/95), e que tenham sede nesta Subseção, 
quer dizer, em quaisquer dos seguintes municípios: Agudo, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, 
Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jarí, Julio de Castilhos, Mata, Nova Palma, Pinhal 
Grande, Quevedos, Restinga Seca, Santa Margarida do Sul, Santa Maria, Silveira Martins, São João 
do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, Toropi e Vila Nova do Sul. 

 
1) Período de inscrição: 
 
O prazo para as entidades se cadastrarem será até o dia 30 de outubro do ano corrente. 
 
2) Horário para inscrição: 
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Segundas às sextas-feiras, das 13:00 horas às 18:00 horas. 
 
3) Local de inscrição: 
 
Na Secretaria da 2ª Vara Federal de Santa Maria, sita na Alameda Montevidéu, nº 244, Bairro 
Dores, CEP 97050-510, Santa Maria/RS; e-mail: rssama02@jfrs.gov.br; telefone: (55) 3220-3027 
(com Bibiana). 
Excepcionalmente e exclusivamente para as Entidades situadas em cidades distantes da sede desta 
Subseção, serão aceitas inscrições pelo correio. Para estes casos o formulário de inscrição deverá 
ser remetido via fax para as entidades que manifestarem interesse. 
 
4) Documentação mínima exigida para inscrição: 
 
São exigidos os seguintes documentos para o cadastramento, apresentados em fotocópias 
autenticadas: 
 
a) estatuto e alterações subseqüentes, registrados no Cartório de Títulos e Documentos;  
b) ata de eleição da atual diretoria, especificando representante legal e seu mandato, registrada no 
Cartório de Títulos e Documentos;  
c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ ativo);  
d) Certidão Negativa de Débito de Tributos Federais na Receita Federal (CND-RF); 
 e) Certidão Negativa de Débito no INSS (CND-INSS);  
f) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, especificando prazo 
de validade;  
g) Atestado de registro e funcionamento emitido pelos Conselhos Municipais que regulam a área de 
atuação da entidade.  
 
5) Inscrição: 
 
A inscrição será realizada mediante apresentação, na Secretaria da 2ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Santa Maria, do requerimento de inscrição (formulário em anexo I), juntamente com os 
documentos exigidos no item 4. 
Poderão se inscrever as instituições de natureza pública ou privada, com reconhecida idoneidade e 
finalidade social e sem fins lucrativos de todas as cidades pertencentes à jurisdição da Subseção 
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Judiciária de Santa Maria, tais como entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros 
estabelecimentos congêneres, que desenvolvam programas, atividades ou serviços que amparem, 
assistam ou favoreçam: 
 
I - crianças e adolescentes, especialmente os desprovidos de apoio familiar; 
II - portadores de deficiência física; 
III - pessoas excepcionais e portadores de doença mental; 
IV - portadores de doenças graves ou crônicas, hospitalizados, gestantes e recém-nascidos; 
V - dependentes e viciados em drogas de qualquer espécie; 
VI - pessoas e famílias sem renda ou de renda insuficiente; 
VII - pessoas que vivem nas ruas ou se dedicam à mendicância; 
VIII - idosos; 
IX - vítimas de crimes e seus familiares; 
X - detentos, ex-detentos e seus familiares; 
XI - a proteção do meio ambiente e dos animais; 
XII - outros grupos e pessoas que careçam de amparo especial. 
 
Por ocasião da inscrição as entidades deverão manifestar se têm interesse no recebimento de 
apenados ou beneficiados a quem imposta medida ou pena de prestação de serviços à comunidade, 
ocasião em que deverão solicitar formulário próprio de inscrição, no qual deverá ser indicado o tipo 
de serviço e horários disponíveis para o recebimento da prestação do serviço. 
 
6) Seleção e Cadastramento: 
 
Com a inscrição regular da entidade requerente, passar-se-á à fase de seleção e efetivo 
cadastramento das entidades que atenderem às exigências acima especificadas, as quais serão 
incluídas no Cadastro de Instituições da 2ª Vara Federal da Subseção de Santa Maria, arquivando-se 
os formulários e documentos respectivos em pastas individualizadas na Secretaria. 
Tão logo implementado o Cadastro de Instituições, será cientificado o Ministério Público Federal que 
poderá impugnar entidades catalogadas, requerendo ainda esclarecimentos adicionais das 
instituições.  
Ao final, selecionadas as entidades e devidamente catalogadas, as mesmas serão formalmente 
notificadas da sua inclusão no Cadastro de Instituições da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Santa Maria. 
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7) Atualização e exclusão do Cadastro de Instituições: 
 
As instituições cadastradas ficam responsáveis pela atualização dos dados constantes do formulário 
fornecido para o cadastramento junto ao Cadastro de Instituições, informando imediatamente 
qualquer alteração em seus quadros ou atividades prestadas, bem como alteração dos responsáveis. 
As entidades que descumprirem quaisquer das determinações contidas neste Edital serão excluídas 
do Cadastro, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis. 
As Instituições que já possuem cadastro homologado por este Juízo deverão atualizar seu cadastro 
mediante nova inscrição, uma vez que se sujeitarão às novas regras. 
 
8) Disponibilidade dos Recursos: 
 
A distribuição dos recursos, ao longo da execução deste Programa, ocorrerá de acordo com a 
disponibilidade financeira existentes nas contas vinculadas, referentes às penalidades de prestação 
pecuniária ou como condição de suspensão ou transação penal, e por decisão conjunta dos Juízes da 
2ª Vara da Subseção de Santa Maria. 
 
9) Disposições Finais: 
 
Ocorrendo a extinção da entidade beneficiada, bem como a suspensão ou cessação de suas 
atividades, tal fato deve ser comunicado ao Juízo, a fim de que os registros sejam baixados. 
Excepcionalmente e a critério do Juízo o cadastramento poderá ser efetuado em qualquer outra 
época do presente exercício, desde que cumpridas as exigências constantes no presente edital. 
Os requerimentos de inscrição/cadastramento serão analisados por uma comissão de funcionários 
sob a supervisão dos Juízes da 2ª Vara e, após a homologação do Ministério Público Federal, passarão 
a integrar o Cadastro de Instituições da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Santa Maria. 
As Entidades aprovadas para integrar o cadastro desta Subseção serão formalmente notificadas 
pela via mais expedita. 
A fiscalização da execução dos serviços, atividades e doações determinadas por este Juízo será 
feita ex officio, diretamente pelo Juiz ou por serventuário designado, ou com a provocação do 
Ministério Público Federal, na forma prevista na Lei n° 7.210/84 e demais legislação aplicável. 
 

Todos os documentos poderão ser apresentados neste Cartório, através de cópias 
simples, oportunidade em que as entidades interessadas deverão preencher ficha cadastral que se 
encontra neste local. Serão realizadas palestras, na sala de audiências, no dia 09-11-2007, às 14:00h, 
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às 16:00h e às 18:00h, oportunidade que as instituições selecionadas terão para esclarecerem 
condições, particularidades e dúvidas acerca da sua pretensão de convênio.  

 
Este Juízo da 2ª Vara Federal está situado na Alameda Montevidéu, nº 244, Térreo, 

Bairro Dores, Santa Maria/RS. Quaisquer contatos que porventura se fizerem necessários, poderão 
ser efetuados por intermédio do endereço eletrônico rssma02@jfrs.gov.br, com Bibiana. Este edital 
será afixado no átrio da Justiça Federal e publicado na Imprensa Oficial, bem como encontrar-se-á 
disponível na rede mundial de computadores, através da página www.jfrs.gov.br da Justiça Federal da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.  

 
Expedido nesta Subseção Judiciária de Santa Maria, da Seção Judiciária do Rio Grande 

do Sul, em 04 de outubro de 2007. Eu, Bibiana Carollo Bortoluzzi, ______, Técnica Judiciária, 
digitei, e eu, Sérgio Medeiros Rodrigues, ______, Diretor de Secretaria, subscrevo.  

 
 

JORGE LUIZ LEDUR BRITO 
Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Santa Maria 
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ANEXO I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INSTITUIÇÕES 
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA/RS 
 
DADOS DA ENTIDADE CONVENIADA: 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1 Nome da Entidade: ______________________________________________________ 
 
1.2 Endereço: _____________________________________________________________ 

 Bairro/CEP: ____________________________________________________________ 
 Município/UF: __________________________________________________________ 
 Fones para contato: ______________________________________________________ 

 
1.3 Diretor/Presidente:______________________________________________________ 

 Fone para contato: ______________________________________________________ 
 
1.4 Responsável pela Fiscalização dos apenados: ____________________________________ 

 Fone: ________________________________________________________________ 
 
1.5 Natureza Jurídica da Entidade: _____________________________________________ 
 
2. DOCUMENTAÇÃO 
 
2.1 Registro dos atos constitutivos da Entidade: ___________________________________ 

Órgão: _______________________________________________________________ 
Número do Registro: _____________________________________________________ 
Data: ________________________________________________________________ 

 
2.2 Estatutos da Entidade – Finalidade: __________________________________________ 
 
3. CONDIÇÕES DA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NA ENTIDADE 
 
3.1 Período 
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 

2ª Vara Federal – Subseção Judiciária de Santa Maria 
    Alameda Montevidéu, 244 – Bairro Dores 

 

 
2ª Vara Federal de Santa Maria/RS 
Alameda Mondevideú, nº 244, Térreo, Bairro Dores, nesta cidade, CEP 97.050-510 
Tel. (55) 3220-3020, FAX (55) 3220-3027 
E-mail: rssma02@jfrs.gov.br. 
 

(     ) dia útil 
(     ) sábado 
(     ) domingo 
(     ) feriado 

 
3.2 Turno 
 

(     ) manhã 
(     ) tarde 
(     ) noite 
 

3.3 Locais em que o apenado poderá prestar serviço: 
Endereço 1: ____________________________________________________________ 
Endereço 2: ___________________________________________________________ 
 

3.4 Limite de apenados na entidade: _____________________________________________ 
Observações: __________________________________________________________ 

 
3.5 Período de férias da Entidade: ______________________________________________ 
 
3.6 Benefícios que podem ser oferecidos ao apenado: 
 

(     ) Auxílio Alimentação 
(     ) Auxílio Transporte 
(     ) Nenhum 
(     ) _______________ 

 
3.7 Relação de necessidades da entidade: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
3.8 No caso de convênio para fornecimento de cestas básicas, especificar os itens de maior 
necessidade: 
 

- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
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- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 

 
 
 
OBSERVAÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER À MÁQUINA 
 
DECLARAÇÃO 
 
Solicito (amos) a inscrição da entidade acima descrita junto ao Cadastro de Instituições da Subseção 
Judiciária de Santo Ângelo/RS, estando ciente(s) de que constitui crime, punível com reclusão de 1 a 
5 anos, “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”, conforme disposto no art. 299 
do Código Penal. 
________________(RS), _____ de ___________________ de 2007. 
 
__________________________                            ____________________________ 
Assinatura do Responsável      Assinatura do Responsável 

 
(Com firma reconhecida) 
 

Não Preencher – A ser certificado em Secretaria: 
Data da entrega em Juízo 
 

 

Documentos anexos  
 

( ) CNPJ; 
( ) Contrato Social; 
( ) Documento que indique a atividade exercida; 
( ) Ata de eleição da Diretoria; 
( ) Identidade do representante legal 
 

Assinatura do Servidor 
 

 

 


