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1ª VARA FEDERAL E JEF CRIMINAL E 2ª VARA FEDERAL E JUIZADO CÍVEL DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ÂNGELO 

 
 

EDITAL Nº 03, DE 25/09/2007. 
 
 

Convoca entidades públicas, assistenciais e de utilidade 
pública para cadastramento junto à Subseção Judiciária de Santo 
Ângelo para serem beneficiadas pelas doações decorrentes do 
cumprimento de penas restritivas de direitos no âmbito da Vara 
Federal e Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de 
Santo Ângelo/RS, bem como para o recebimento de doações 
decorrentes de suspensão processual e transação penal da Lei n° 
9.099, de 1995, C.c. Lei n° 10.259, de 2001. 

 
 
O Excelentíssimo Senhor ADRIANO COPETTI Juiz Federal Diretor do Foro da 
Subseção Judiciária de Santo Ângelo, nos termos da Portaria n° 01/2007, desta 
Subseção de Santo Ângelo, torna público o presente Edital, para a abertura de 
inscrições visando o cadastramento de entidades públicas, assistenciais e de utilidade 
pública, situadas nas cidades de Ajuricaba, Caibaté, Catuípe, Cerro Largo, Chiapetta, 
Coronel Barros, Coronel Bicaco, Dezesseis de Novembro, Entre Ijuis, Eugênio de 
Castro, Giruá, Guarani das Missões, Ijuí, Inhacorá, Mato Queimado, Nova Ramada, 
Pirapó, Porto Xavier, Rolador, Roque Gonzáles, Salvador das Missões, Santo Antônio 
das Missões, Santo Augusto, Santo Ângelo, Senador Salgado Filho, Sete de Setembro, 
São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Pedro do Butiá, São 
Valério do Sul, Ubiretama e Vitória das Missões, para: 
 
a) servirem como destinatárias das doações decorrentes do cumprimento de penas 
pecuniárias, bem como do recebimento de doações estabelecidas como condição para 
a suspensão processual e transação penal (artigos 89, § 2°, e 76 da Lei n° 9.099, de 
1995), no âmbito desta Subseção Judiciária de Santo Ângelo;  
 
b) receberem apenados ou beneficiados a quem imposta medida ou pena de prestação 
de serviço à comunidade.  
 

 
1) Período de inscrição:  
 
O prazo para as entidades se cadastrarem é de 15 (quinze) dias, contados 

da publicação do presente editaI na Imprensa Oficial e nos jornais locais, prevista para 
a primeira semana do mês de outubro do ano corrente. 

 
2) Horário para inscrição: 
 
Segundas às sextas-feiras, das 13:00 horas às 18:00 horas. 
 



 

 
 

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul  
Subseção Judiciária de Santo Ângelo 

Avenida Brasil, 399 – Centro 
Telefone: (55) 3313-7615  

 
 

 

  

 

 
3) Local de inscrição: 
 
Na Direção do Foro da Subseção Judiciária de Santo Ângelo, sita na Av . 

Brasil, 399, centro, Santo Ângelo/RS, CEP 98.801-590, e-mail: rssandf@jfrs.gov.br, 
telefone: (55) 3313-7604 (com Cláudia). 

 
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) Certificado de cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  
b) Contrato Social da entidade em que figure a sua finalidade, e demais 

alterações sociais;  
c) Demais documentos que indiquem a atividade exercida pela entidade;  
d) Cópia da Ata de eleição da Diretoria;  
e) Cópia da identidade do representante legal da instituição 

 
 
5) Inscrição: 
 
A inscrição será realizada mediante apresentação, na Secretaria da Direção 

do Foro da Subseção de Santo Ângelo, do requerimento de inscrição (formulário em 
anexo II), 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 Judiciária de Santo Ângelo (ver anexo I), 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; 
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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. 
 
Na hipótese de instituição com diversos núcleos ou estabelecimentos 

autônomos, deverá ser individualizada a entidade indicada, especificando-se a unidade 
a ser favorecida. 

 
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 do Juízo Federal da 
Subseção de Santo Ângelo, arquivando-se os formulários e documentos respectivos 
em pastas individualizadas na Secretaria da Direção do Foro. 

 
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 desta 
Subseção Judiciária de Santo Ângelo.  

 
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.  
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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.  

 
9) Validade do Cadastramento: 
 
O cadastramento das instituições terá validade por 01 (um) ano, a contar da 

data da homologação, podendo ser prorrogado sucessivamente a critério do Juízo e 
mediante a atualização da documentação. 

 
10) 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 das Varas e, após a 
homologação do Ministério Público Federal, passarão a integrar o Cadastro de 
Instituições desta Subseção Judiciária de Santo Ângelo.  

 
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. 

 
Publique-se o presente ato. 
 
Santo Ângelo, 25 de setembro de 2007.  
 

 

ADRIANO COPETTI 
Juiz Federal Diretor do Foro 

da Subseção Judiciária de Santo Ângelo 
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ANEXO I –  DO PROCEDIMENTO DAS DOAÇÕES 
 
 

De acordo com a Portaria nº 001/2007 da Direção do Foro da Subseção Judiciária 
de Santo Ângelo o procedimento de destinação dos recursos financeiros provenientes 
das penalidades de prestação pecuniária ou como condição de suspensão ou 
transação penal será efetuado em duas etapas distintas: a etapa do cadastramento das 
instituições e a etapa da apresentação dos projetos.  

 
1. Após o cadastramento das Instituições, os valores depositados nas contas 

vinculadas aos Juízos serão liberados às Entidades que tiverem sue cadastro 
aprovado, preferencialmente àquelas que recebem apenados prestadores de serviço 
desta Justiça Federal, mediante a abertura de Edital de Apresentação de Projetos, 
no mínimo duas vezes por ano e sempre vinculado a 90% (noventa por cento) do saldo 
existente nas contas por ocasião da abertura. Em caso de necessidade, poderá ser 
efetuada uma convocação extraordinária a depender do saldo remanescente nas 
contas vinculadas.  

 
2. No prazo proposto no Edital de Apresentação de Projetos, todas as Entidades 

cadastradas poderão apresentar seu projeto, devidamente instruído com os seguintes 
documentos: 

 
a) proposta (com detalhamento da finalidade e relevância social do projeto); 
b) três orçamentos referentes ao mesmo objeto de aquisição, contendo o nome 

do responsável passível de identificação, legíveis, com validade de 60 dias;  
c) fotos do local, no caso de obras, reformas ou melhorias.  
 
3. Os projetos serão protocolados junto à Direção do Foro, e, após a verificação 

da regularidade do cadastro da Entidade, serão arquivados em pastas autônomas, que 
serão movimentados nesta Justiça Federal.  

 
4. Findo o prazo para apresentação dos projetos os autos serão encaminhados à 

Comissão Permanente para avaliação das propostas;  
 
5. A Comissão analisará a viabilidade dos projetos e homologará os orçamentos 

apresentados (após pesquisa de preços no mercado), encaminhando-os para os Juízes 
autorizarem a execução dos projetos sempre pelo menor dos orçamentos;  

 
6. A homologação dos projetos preferencialmente será feita pelo valor global. Nos 

casos em que não haja disponibilidade de alcançar o valor global e sendo objeto do 
projeto fracionável, poderá, a Comissão, homologar a sua execução parcial, 
principalmente nos casos de obras e reformas;  

 
7. Eventual alteração em projeto já homologado por este Juízo deverá ser 

submetida à nova apreciação judicial; 
 
8. É vedada a apresentação de projeto que contemple pagamento de mão de 
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obra, salário, honorários, taxas, contribuições, impostos e despesas ordinárias da 
instituição;  

 
9. Aprovado o projeto pela Comissão Permanente (regularidade do cadastro, 

homologação dos orçamentos apresentados, viabilidade do projeto) este passará para 
a fase de rateio e distribuição dos recursos, de responsabilidade dos Juízes desta 
Subseção; 

 
10. Os Juízes analisarão se o saldo das contas, disponível por ocasião da 

abertura do Edital de Apresentação de Projetos (com a reserva de 10% estipulada no 
item 1 da Portaria nº 01/2007) é suficiente para contemplar todos os projetos inscritos e 
aprovados. Neste caso autorizarão a execução dos projetos, determinando a imediata 
expedição dos alvarás de levantamento das quantias solicitadas pelas entidades.  

 
11. Se o saldo das contas não for suficiente para contemplar todos os projetos 

apresentados, os Juízes poderão: 
 
a) efetuar o rateio de verbas de forma proporcional, autorizando execução parcial 

de projetos; 
b) classificar os projetos por relevância social quanto ao serviço a ser prestado e 

a importância da implementação do projeto, dentro dos critérios de utilidade e de 
necessidade, recusando a execução dos projetos de menor relevância social; 

 
12. As Entidades que tiverem seus projetos recusados por falta de verba 

suficiente, terão prioridade na classificação quando da abertura do próximo Edital de 
Apresentação de Projetos, de forma que, ao longo do tempo, todas as entidades 
possam ser contempladas pela distribuição, de forma igualitária; 

 
13.  Efetuada a distribuição das verbas pelos Juízes, será lavrada uma Ata onde 

deverá constar a relação de todas as entidades contempladas, o número dos 
procedimentos, os valores autorizados, a descrição breve do objeto a ser adquirido. Na 
mesma ata deverá constar também a relação das entidades que não tiveram seus 
pedidos aprovados. Cópia da ata deverá ser juntada em todos os procedimentos 
distribuídos.  

 
14. Após a juntada da cópia da Ata, acima referida, deverá a Comissão 

Permanente providenciar a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, os 
quais deverão ser retirados pessoalmente pelos representantes das Entidades 
mediante recibo nos autos.   

 
15.  Os gastos com os valores levantados deverão ser feitos exclusivamente nas 

necessidades que lhes deram causa e que foram anteriormente indicadas e aprovadas.  
 
16.  As Entidades terão o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a prestação de 

contas, contados da entrega dos alvarás, ou nesse mesmo prazo apresentar 
justificativa plausível pela omissão, sob pena de enquadramento da conduta do seu 
representante legal em crime de desobediência conforme disposto no artigo 330 do 
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Código Penal.  
 
17.  A prestação de contas deverá conter: 
 
a) notas fiscais originais ou fotocópias autenticadas;  
b) fotos da aquisição ou da obra realizada.  

 
18. A prestação de contas será analisada pela Comissão Permanente quanto à 

regularidade da documentação e vinculação entre a proposta aprovada e o projeto 
realizado pela instituição.  

 
19. Homologada a prestação pelo Juízo os expedientes serão baixados e 

arquivados em local especialmente organizado para estes expedientes.   
 
20. Ao término de cada Edital de Apresentação de Projetos deverá a Comissão 

Permanente expedir relatório estatístico das doações efetuadas pela Subseção de 
Santo Ângelo, dando publicidade na página da Justiça Federal e em veículos de 
comunicação local e remetendo uma via para o Ministério Público Federal.   

 
21. Ficam automaticamente encerrados todos os expedientes de liberação de 

recursos anteriores a Portaria nº 01/2007, devendo ser arquivados em local próprio a 
ser criado, nos moldes do determinado no item 19 acima transcrito.  

 
 

A COMISSSÃO 
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ANEXO II – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INSTITUIÇÕES  
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ÂNGELO/RS 

 
O presente requerimento deve ser preenchido com atenção e com exatidão, com letra 

legível, preferencialmente por mais de um responsável pela entidade.  
 

1) DADOS DA ENTIDADE REQUERENTE: 
 
 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
 
CNPJ: ______________________________________________________________________________ 
 
Endereço: __________________________________________________________________________ 
 
Telefones: __________________________________________________________________________ 
 
Data de criação da instituição: _________________________________________________________ 
 
Principais atividades desenvolvidas pela entidade: ________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
2)         DADOS DOS REPRESENTANTES DA ENTIDADE REQUERENTE: 
 
 

A) Nome: _____________________________________________________________________ 
CPF:_______________________________________________________________________ 
RG: _______________________________________________________________________ 
Endereço residencial: _________________________________________________________ 
Profissão: __________________________________________________________________ 
Telefone: ___________________________________________________________________ 

 
   

B) Nome: ______________________________________________________________________ 
CPF: _______________________________________________________________________ 
RG: ________________________________________________________________________ 
Endereço residencial: __________________________________________________________ 

             Profissão: ___________________________________________________________________ 
             Telefone: ____________________________________________________________________ 
 
 
3)         INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE AS  ATIVIDADES DA ENTIDADE: 

 
� Número de pessoas atendidas mensalmente: 
� Dias de funcionamento: 
� Horários de atendimento: 
� Número de Funcionários remunerados: 
� Número de Voluntários: 
 
Preenchimento não obrigatório: 
 

� Receita mensal aproximada (média): 
� Despesa mensal aproximada (média): 
� Principais fontes de receita: 
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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; 

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

Assinatura do Servidor   
 


