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PORTARIA nº 1938, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011 
 
 

A Drª. SANDRA REGINA SOARES, MMª. Juíza Federal 
Substituta da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária 
de Curitiba, Seção Judiciária do Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhes são conferidas em lei e na Consolidação 
Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 4ª 
Região; 
   
CONSIDERANDO que foi à 1ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba atribuída a competência para processamento das 
execuções penais nesta Subseção, nos termos do artigo 325, 
inciso I do Provimento nº 02/2005, da Corregedoria-geral da 
Justiça Federal da 4ª Região;  
 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 43, 44 e 45 do 
Código Penal, na Lei de Execução Penal, no artigo 89 da Lei nº 
9.099/95 e na Lei nº 10.259/01; e 
 
CONSIDERANDO a formalização do convênio nº 3720100454 
-  Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da 
Educação e a Justiça Federal de 1º Grau no Paraná, publicada do 
DOE no dia 21/12/10, edição nº 8368, pg. 14 -  e necessidade de 
definir os procedimentos para cadastramento dos diversos 
órgãos e escolas pertencentes à SEED/PR; 
 
 
RESOLVE estabelecer o seguinte:  

 
Artigo 1º. Esta Portaria regulará a forma de cadastramento dos órgãos e estabelecimentos de ensino 
estaduais pertencentes à SEED/PR em virtude da formalização do convênio nº 3720100454. 
 
§ 1º.  Ficará a cargo da Seção de Execução Penal a formalização do cadastramento.  
  
§ 2º. Somente poderão se cadastrar perante este Juízo os órgãos que estiverem localizados nos 
Municípios abrangidos por esta Subseção Judiciária de Curitiba (Adrianópolis, Agudos do Sul, 
Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo 
do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Cêrro Azul, Curitiba, Doutor 
Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto 
Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, 
Tijucas do Sul e Tunas do Paraná).  
 
Artigo 2º. Os órgãos interessados no cadastramento deverão acessar o sítio eletrônico da Justiça 
Federal no Paraná  www.jfpr.jus.br , na aba “Serviços” selecionar o link “SISCOPEN – Controle 
de penas”, e na “Subseção de Curitiba” selecionar e imprimir o “Termo de Compromisso – 
Convênio SEED/PR”. 
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 § 1º. Preenchido e assinado o Termo, deve ser ele encaminhado à 1ª Vara Federal Criminal de 
Curitiba, situada na Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar, CEP nº 80.540-180, em conjunto com cópia 
do ato de nomeação do responsável pelo órgão. 
 
§ 2º.  No caso de estabelecimento de ensino, ficará facultado o cadastramento por meio da correlata 
associação de pais, mestres e funcionários (APMF), devendo, nessa hipótese, serem também 
apresentadas cópias do ato constitutivo e alterações, certidão de inscrição no CNPJ e ata de eleição 
do representante(s) legal(is). 
 
Artigo 3º. Apresentada a documentação necessária nesta Vara Criminal, será gerado no sistema do 
SISCOPEN um código de acesso e uma senha provisória, os quais serão enviados ao endereço de e-
mail contido no Termo de Compromisso 
 
§ 1º. Caso o estabelecimento de ensino seja vinculado a uma Associação de Pais,  Mestres e 
Funcionários, o código de acesso corresponderá ao número do CNPJ da referida APMF. 
 
§ 2º. De posse dos dados enviados, o órgão requerente deverá acessar novamente o sítio eletrônico 
da JFPR, seguindo-se as instruções contidas no artigo 2º, selecionando o link “Acesso Entidades” e 
proceder a finalização do cadastro, mediante o preenchimento de todos os campos obrigatórios. 
 
§ 3º. A efetivação do cadastramento só ocorrerá quando cumpridas todas as etapas previstas nesta 
portaria, ficando então o órgão elegível ao recebimento de prestadores de serviços. 
 
Artigo 4º. Para efeito de eventuais comunicações e intimações será utilizado, preferencialmente, 
correio eletrônico ou, de forma excepcional, remessa postal. 
 
Artigo 5º.  Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação.   
 
Notifique-se o Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal da lei.  
 
Cientifique-se os servidores deste Juízo. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.   
 
Curitiba, 30 de setembro de 2011.  
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