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EDITAL PÚBLICO PARA CADASTRAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS, 
INTERESSADAS EM ACOLHER PRESTADORES DE SERVIÇOS GRATUITOS E SEREM 
BENEFICIÁRIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DAS PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 
 

 
 

O Doutor EDMILSON DA SILVA PIMENTA, Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, 
 
 
FAZ SABER a quem deste conhecimento tiver que, no uso de suas atribuições legais, e tendo 

em vista o que dispõem a Resolução nº 154, de 13 de Julho de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça, a Resolução nº 295/14, de 4 de junho de 2014, do Conselho da Justiça Federal, e o 
Provimento nº 01, de 19 de junho de 2013, da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, torna pública a abertura de novo prazo para cadastramento de entidades públicas ou 
privadas com destinação social, interessadas em acolher prestadores de serviços gratuitos e serem 
beneficiárias de recursos oriundos das penas de prestação pecuniária. 

 
      1) Do período de inscrição: 

 
O prazo para as entidades se cadastrarem será de 03/08 a 31/08/2015. 
 
2)  Do horário para inscrição: 
 
Segunda às sextas-feiras, das 09h às 18h. 
 
3) Do local de inscrição: 
 
Direção de Secretaria da 3ª Vara Federal de Sergipe, no Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, 
sito na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 – Bairro Capucho -Aracaju/SE. 
 
 
4) Dos documentos exigidos para inscrição: 
 
São exigidos os seguintes documentos para o cadastramento, apresentados em fotocópias 
autenticadas ou autenticadas pelo servidor encarregado do recebimento da inscrição: 
 
I - estatuto ou contrato social da entidade; 
  
II - ata de eleição da atual diretoria;  
 
III - número de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
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IV - cédula de identidade e CPF do representante;  
 
V - certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho Nacional 
de Assistência Social - CNAS, quando for o caso;  
 
VI - certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como pela 
Fazenda Estadual e Municipal;  
 
VII - certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
 
VIII - certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  
 
IX - declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a 
entidade não se encontra em mora nem em débito com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Federal Direta e Indireta; 
 
X- Para as entidades privadas ainda será necessária a apresentação de declaração da 
autoridade máxima da instituição informando que nenhuma das pessoas relacionadas no inciso 
II é agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.  
 
 
 5) Das Inscrições; 
 
5.1) A inscrição será realizada mediante apresentação, na Direção de Secretaria da 3ª Vara 
Federal da Seção Judicial de Sergipe, do requerimento de inscrição (Anexo I), acompanhados 
dos documentos exigidos no item 4. 
 
5.2) Poderão se inscrever as instituições de natureza pública ou privada, com finalidade social e 
sem fins lucrativos de todos os municípios compreendidos no âmbito da Jurisdição da Seção 
Judiciária de Sergipe, tais como entidades que atuem na área de segurança pública, educação, 
saúde, assistência à ressocialização de apenados, assistência ás vítimas de crimes e prevenção 
de criminalidade. 
 
5.3) Por ocasião da inscrição as entidades deverão manifestar se tem interesse no recebimento 
de apenados ou beneficiados a quem imposta medida ou pena de prestação de serviços à 
comunidade, ocasião em que deverão ser indicados os tipos de serviço e horário disponíveis 
para o recebimento do prestador de serviço. 
 
6) O procedimento e a decisão relativos ao cadastramento das entidades públicas ou privadas a 
que se reporta este edital, bem como a celebração de convênios, a apresentação de projetos 
nas áreas de suas respectivas atuações, a ser desenvolvidas em numerário proveniente das 
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prestações pecuniárias, seu exame, aprovação, acompanhamento, liberação de recursos e a 
correspondente prestação de contas, observará as normas contidas na Resolução nº 154, de 13 
de julho de 2012, na Resolução nº 295/14 do Conselho da Justiça Federal, no Provimento nº 01, 
de 19 de junho de 2013, da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
 
7) As entidades interessadas poderão obter cópia da  Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, 
da Resolução nº 295/14 do Conselho da Justiça Federal,  e do Provimento nº 01, de 19 de junho 
de 2013, da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mediante solicitação à 
Direção de Secretaria da 3ª Vara Federal de Sergipe. 
 
 
A 3ª Vara Federal está situado no Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, 3º andar, Av. Carlos 
Rodrigues da Cruz, Bairro Capucho, Aracaju/SE, com endereço eletrônico dirvara3@jfse.jus.br e 
telefones 3216-2335 e 3216-2345.  
 
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.jfse.jus.br 
da Justiça Federal da Seção Judiciária de Sergipe. 
 
Expedido nesta Seção Judiciária de Sergipe, em 06 de julho de 2015. Eu, Sirley Santana de 
Carvalho, Diretora de Secretaria, digitei e conferi. 
 
 
 

Edmilson da Silva Pimenta 
Juiz Federal 

 
 


