
JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Rua José João Muraro nº 153 - Bairro Centro - CEP 85900-260 - Toledo - PR - www.jfpr.jus.br

EDITAL

Os Excelentíssimos Senhores Doutores ALEXANDRE PEREIRA DUTRA, Juiz Federal, e
RODRIGO VASLIN DINIZ, Juiz Federal Substituto, da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária
de Toledo, Seção Judiciária do Paraná, considerando o disposto no artigo 354 e seguintes da
Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, na
Resolução n.º 295/2014 do CJF e na Resolução n.º 154/2012 do CNJ, torna público o presente
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENTIDADES
públicas e privadas com finalidade social e sem fins lucrativos para recebimento de recursos
provenientes das penas de prestações pecuniárias e das contribuições estipuladas como
condição para o deferimento e manutenção da suspensão condicional do processo, no
âmbito da 1ª Vara Federal de Toledo.

1. Os valores serão distribuídos às entidades com sede nos municípios que compõem a
Subseção Judiciária de Toledo (Assis Chateaubriand, Diamante D'Oeste, Formosa do Oeste,
Iracema do Oeste, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Nova Aurora, Nova Santa
Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Quatro Pontes, São José das Palmeiras, São Pedro
do Iguaçu, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste e Toledo).

2. A inscrição será realizada mediante o encaminhamento de projeto instruído com os
documentos relacionados no item "3" deste edital, salvos em formato “pdf”, para o email
tlddistribuicao@jfpr.jus.br, até às 24 horas do dia 01 (um) de março de 2019, devendo
constar no assunto a frase: "Projeto para liberação de valores".

As mensagens com pedido de inscrição para recebimento de valores serão respondidas pela
Vara Federal de Toledo em até 2 dias úteis do seu recebimento, para fins de confirmação da
inscrição.

Caso a entidade não receba a mencionada confirmação em até dois dias úteis do dia em que
enviou o pedido de inscrição, deverá, esgotado esse prazo e em até 5 dias úteis do dia do
encaminhamento do e-mail, ligar para o telefone (045) 3379-4553 ou comparecer na sede da
Vara Federal de Toledo para comprovar o encaminhamento do e-mail no prazo fixado neste
edital para a realização da inscrição, sob pena de não ser considerada inscrita.

A entidade interessada tem a opção de, em vez de solicitar a inscrição por e-mail, distribuir
processo no e-proc, até o d i a 01 (um) de março de 2019, com a classe PROCESSO
ADMINISTRATIVO – DESTINAÇÃO DE VALORES, juntando o projeto e a referida
documentação, caso tenha procurador com cadastro no sistema. Nesse caso, a entidade
receberá as intimações do processo via e-proc.

2.1. As entidades poderão apresentar um único pedido/projeto, o qual deverá observar o
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); caso não haja saldo em conta suficiente na data de
julgamento da proposta, o repasse será realizado após o ingresso de novos valores na conta.

2.2. Não serão recebidas propostas em meio físico (papel) e/ou encaminhadas depois da data
limite.
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2.3. As entidades requerentes deverão guardar consigo, para eventual conferência por este
Juízo Federal, os documentos originais encaminhados em meio eletrônico.

3 . Na forma do art. 357 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça
Federal da 4ª Região e do art. 5º da Resolução CJF n.º 295/2014, a solicitação de destinação de
valores das penas pecuniárias, mediante projeto, depende da apresentação, sempre que
possível, de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I – estatuto ou contrato social da entidade;

II – ata de eleição da diretoria em exercício;

III – prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

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 artigo 299 do Código Penal, de que a
entidade não se encontra em mora nem em débito em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Federal direta e indireta;

X – descrição dos bens a serem adquiridos, instruído com três orçamentos.

XI – em se tratando de entidade privada, 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.

4. Os três orçamentos a serem apresentados deverão ser recentes (menos de 15 dias) e conter a
quantidade e especificações dos produtos solicitados, de forma a evidenciar a equivalência
dos produtos e eventual diferença de preços entre os orçamentos.

5. O pedido de liberação de valores deve ser instruído com projeto de aplicação da verba, do
qual constem os seguintes dados:

I – Dados de identificação - Nome da entidade, CNPJ, e-mail e telefones para contato. Dados
completos da conta bancária da entidade para a qual deverá ser transferido o valor solicitado,
caso o pedido seja deferido. Indicação do título e do coordenador do projeto.

II - descrição do projeto e justificativa: do que se trata o projeto e a razão pela qual é necessário
e útil a sua finalidade social;

III - objetivo e impacto: propósitos, resultados e efeitos práticos esperados, repercussão do
projeto em seu público-alvo;



IV - público beneficiado: quantas pessoas espera-se atender com a implementação do projeto;

V – descrição da ação ou metodologia: etapas e procedimentos previstos para execução do
projeto e de cada uma das atividades que o compõem, além dos equipamentos e recursos
materiais e humanos necessários a sua implementação;

V I – parcerias - indicar as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado em
associação com as quais será o projeto realizado, descrevendo-se a natureza do vínculo ou da
relação estabelecida com cada uma delas e a sua participação nos procedimentos de
execução.

VII – recursos materiais e financeiros - descrever os materiais necessários à execução do
projeto, pormenorizando-os até o menor elemento de um grupo de bens ou elementos
necessários à concretização de determinada atividade. O valor indicado deve estar de acordo
com o menor valor constante dos três orçamentos que devem ser apresentados juntamente
com o projeto. Deve ser identificado e descrito o material (dados que possam distingui-lo de
outros da mesma espécie, quantas unidades dele serão necessárias, seu preço unitário e o
valor total (unidade x valor unitário), também deverão ser detalhados de forma minuciosa os
dados qualificativos dos fornecedores ou prestadores de serviço, inclusive com telefone
atualizado para contato.

VIII - cronograma de execução: tempo previsto para execução das etapas e atividades descritas.

6. Os projetos das entidades serão autuados e distribuídos individualmente em processo
eletrônico, com a classe PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESTINAÇÃO DE VALORES, sendo
público o acesso aos autos.

7. Nos termos do artigo 354 da Consolidação Normativa do TRF da 4ª Região (alterado pelo
Provimento nº 69, de 04/06/2018), os valores serão, preferencialmente, destinados a entidades
com finalidade social, previamente conveniadas com a Justiça Federal.

8. Encerrado o prazo de recebimento de propostas, será ouvido o Ministério Público Federal
e, após, será proferida decisão por este Juízo Federal.

9. Importante ressaltar que, nos termos do art. 356 da citada Consolidação Normativa da
Corregedoria Regional, são vedados:

I – a escolha arbitrária e aleatória dos beneficiários;

II – a concentração de recursos em uma única entidade;

III – o encaminhamento de bens e valores a entidades e órgãos da administração pública, direta
ou indireta, para atendimento de despesas de custeio, ressalvada a possibilidade de destinação
vinculada à concretização de projetos específicos em atividades de caráter essencial à segurança
pública, educação e saúde, desde que estas atendam a áreas vitais de relevante cunho social.
(Redação dada pelo Provimento nº 69, de 04/06/2018)

IV – o uso dos recursos para promoção pessoal de Magistrados ou integrantes das entidades
beneficiadas e, no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus
membros;

V – o uso dos recursos para fins político-partidários;

VI – a destinação, dos recursos, a entidades que não estejam regularmente constituídas;

VII – o uso dos recursos para despesas de custeio, tais como aluguéis, salários, telefonia e
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tributos.

10. Na forma do art. 8º da Resolução CJF n.º 295/2014, deferido o financiamento do projeto
apresentado, o repasse ficará condicionado à assinatura de Termo de Responsabilidade de
aplicação dos recursos pelo representante da instituição pública ou privada beneficiária.

11. A instituição que receber a destinação terá o prazo de 30 (trinta) dias (que poderá ser
prorrogado mediante justificação) para a prestação detalhada de contas. Nesta prestação
deverão ser apresentadas todas as notas fiscais de aquisição dos produtos, os recibos de
pagamento e cópia dos cheques ou comprovantes de transferência, utilizados para o
pagamento dos fornecedores. Nos termos do §4º do art. 358, da Consolidação Normativa
referida, poderá ser realizada verificação “in loco” pelo Juízo.

12. Eventual saldo remanescente deverá ser devolvido à conta única mantida pela Justiça
Federal de Toledo mediante apresentação de cópia do respectivo comprovante de depósito.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Pereira Dutra, Juiz Federal, em
07/02/2019, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vaslin Diniz, Juiz Federal
Substituto, em 08/02/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador
4531452 e o código CRC 4F6D4122.
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