
EDITAL DE CONVOCAÇÃO     
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALOYSIO CAVALCANTI LIMA, MM . JUIZ FEDERAL 
SUBSTITUTO DA VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA D E TOLEDO, SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ,  
 
FAZ SABER a quem deste tiver conhecimento que, no uso de suas atribuições legais e 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, torna pública a abertura de prazo para 
cadastramento das entidades e instituições públicas e privadas que desejam receber apenados 
para prestação de serviços ou que tenham a pretensão de, objetivando receber recursos 
financeiros, submeter à apreciação deste Juízo projetos sociais de relevante e significativa 
extensão social. São elegíveis entidades e instituições que possuam sede em algum dos Municípios 
que compõem a Subseção Judiciária de Toledo (Assis Chateaubriand, Diamante do Oeste, Formosa do 
Oeste, Iracema do Oeste, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Aurora, Nova 
Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, São José das Palmeiras, São 
Pedro do Iguaçu, Toledo, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste) e que, no momento da solicitação da inclusão, 
apresentem a seguinte documentação: a) fotocópia do ato constitutivo e alterações subseqüentes, 
devidamente registrados, se for o caso, no Cartório de Títulos e Documentos. Também a ata de eleição 
da atual diretoria (com a especificação e qualificação de seu representante legal e registrada em 
Cartório), ou o ato de nomeação de seu diretor; b) certificado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ ativo); c) certidão de regularidade do FGTS, obtida perante a Caixa Econômica Federal, com a 
especificação do prazo de validade; d) certidão de débitos relativos a tributos federais, a contribuições 
sociais e previdenciária e à dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil; e) se for o caso, comprovante de instituição 
filantrópica do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e declaração de utilidade pública pelo 
Município ou pelo Estado; f) projeto de aplicação que identifique as necessidades da entidade, 
devidamente justificadas de maneira a estabelecer a imprescindibilidade da ajuda de custo (cujos 
valores devem ser especificados de forma discriminada), assim como, em contrapartida, a descrição 
dos serviços a serem prestados pelos apenados na instituição; g) indicação de conta bancária, de 
titularidade da instituição, em favor da qual será efetuada a transferência de eventual doação. h) 
indicação de endereço eletrônico (e-mail) por intermédio do qual possa a entidade receber 
comunicações e intimações, além de enviar dados e informações referentes aos apenados que estejam 
sob sua supervisão ou aos projetos sociais que tenham sido subvencionados com recursos da execução 
de penas substitutivas. Propostas ou projetos sociais devem ser apresentados nos termos de modelo 
definido e disponibilizado por esta  Vara. Nesta primeira distribuição de recursos serão 
excepcionalmente aceitos pedidos de inclusão e projetos apresentados entre 10 de dezembro de 
2008 e 30 de janeiro de 2009, improrrogavelmente, e a apreciação dos projetos será feita no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao término do período para 
apresentação das propostas e projetos. Com a homologação do cadastro a entidade deverá se cadastrar 
no SISCOPEN (http://www.jfpr.jus.br), sistema por meio do qual será realizada a prestação de 
informações para fiscalização do cumprimento da prestação de serviço, nos termos da Portaria nº 25, 
de 10 de outubro de 2008, deste Juízo. Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para o endereço 
eletrônico prtld01dir@jfpr.gov.br ou podem ser sanadas pelo telefone (45) 3278-1459, em dias úteis, 
no intervalo entre as 13 e as 18 horas. Este edital será afixado no átrio da Secretaria da Vara Federal de 
Toledo, publicado na imprensa oficial e também estará disponível no site www.jfpr.gov.br da Justiça 
Federal do Paraná. Expedido nesta Subseção Judiciária de Toledo, Subseção Judiciária do Paraná, em 
04 de dezembro de 2008. 
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