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PORTARIA Nº 152/2020

Matheus Gaspar, MM. Juiz Federal na Titularidade Plena da 4ª Vara Federal de
Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei:
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Resolução nº 43/2019 e no art. 15 da
Resolução nº 42/2019, ambas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, as
quais tratam sobre a especialização e regionalização de competências na
Seção Judiciária do Paraná;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução 154/2012 do CNJ, na Resolução
295/2014 do CJF, bem como nos artigos 353 a 359 da Consolidação Normativa
da Justiça Federal da 4ª Região;
CONSIDERANDO os depósitos realizados nas contas únicas das Subseções
Judiciárias de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco;
RESOLVE
 

Art. 1º Esta Portaria regulará os requisitos e o procedimento para distribuição dos
recursos provenientes de penalidades de prestações pecuniárias fixadas como condição de
suspensão condicional do processo ou transação penal, bem como da pena restritiva de direitos de
prestação pecuniária.

Art. 2º Anualmente, o Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu publicará 02 (dois)
editais para destinação de recursos para cada uma das Subseções de sua competência.

§ 1º Um dos editais será para participação exclusiva das entidades parceiras do Juízo
e contemplará, preferencialmente, pedidos que tenham relação com a aplicação da mão de obra
dos prestadores de serviços à comunidade encaminhados por este Juízo.

§ 2º O outro edital, de participação geral, atenderá áreas distintas de ações públicas,
sendo dentro do possível, uma área por ano, de forma alternada (ex.: educação, saúde, esporte,
assistência social, segurança etc.).

Art. 3º Dentro do possível, os editais para destinação de valores às entidades
parceiras serão publicados no mês de fevereiro.

Art. 4º Dentro do possível, os editais para destinação de valores às entidades em
geral, serão publicados de acordo com o seguinte cronograma:

I - Subseção de Foz do Iguaçu: março;
II - Subseção de Francisco Beltrão: maio;
III - Subseção de Cascavel: julho;
IV - Subseção de Pato Branco: outubro.
Art. 5º O formulário de inscrição seguirá o modelo do ANEXO da presente Portaria,

também disponível no seguinte link: anexo - Pedido de Destinação de Valores.
Art. 6º Tratando-se de entidade pública, o formulário de inscrição deve estar

acompanhado de documento comprobatório da nomeação do respectivo representante (em
arquivos “.pdf”).

Art. 7º Tratando-se de entidade privada, o formulário de inscrição deve estar
acompanhado da seguinte documentação (em arquivos “.pdf”):

I - estatuto 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 da entidade;
V - certificado de registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho

Nacional de Assistência Social - CNAS, quando for o caso;
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VI - certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita
Federal/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, bem como pelas Fazendas Estadual e
Municipal;

VII - certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
Art. 8º Durante o período de validade dos editais a serem publicados, serão aceitos

pedidos de destinação de valores versando sobre:
I - aquisição de bens duráveis (ex.: carro, computador etc);
II - custeio de obra/reforma nas dependências da entidade;
III - custeio de projeto arquitetônico/estrutural etc. de obra/reforma a ser

futuramente realizada nas dependências da entidade;
IV - custeio de pesquisa científica relacionada à área de segurança pública ou

execução penal;
V - promoção de oficina/curso (ex.: oficina de teatro, curso de corte e costura etc).
§ 1º Os pedidos deverão ser instruídos com orçamentos (em arquivos “.pdf”) que

sigam o modelo em anexo, também disponível no seguinte link: anexo - Pedido de Orçamento.
§ 2º Caso o fornecedor consultado não preencha o formulário modelo de orçamento,

a entidade requerente deverá fazê-lo, completando o modelo anexo com as informações
fornecidas e apresentando ambos os orçamentos (fornecido pela empresa e modelo).

Art. 9º No caso de projeto para aquisição de bens duráveis, é necessária a
apresentação de 03 (três) orçamentos idôneos de empresas diferentes, que não integrem mesmo
grupo econômico.

§ 1º Os orçamentos devem ser relativos aos mesmos itens, ou seja, devem conter as
mesmas especificações técnicas, inclusive marca.

§ 2º Tratando-se de bens que possam ser adquiridos em lojas on-line, deve ser dada
preferência a esse tipo de aquisição quando os preços praticados forem menores que os das lojas
físicas. Nesse caso, o orçamento deverá incluir o valor do frete.

§ 3º No caso de aquisição de vários itens, esses serão considerados individualmente,
ou seja, não se aplicará, em regra, o valor global das cotações.

Art. 10 No caso de projeto para custeio de obra/reforma nas dependências da
entidade, é necessária a apresentação de:

I - projeto com descrição do custo dos materiais e da mão-de-obra;
II - cronograma de evolução da obra (etapas e prazos para conclusão);
III - 03 (três) orçamentos de empresas idôneas, que não integrem mesmo grupo

econômico, ou de prestador de serviço (pessoa física ou MEI); e
IV - certidões negativas (fazenda pública municipal, estadual, PGFN e FGTS) das

empresas que apresentaram orçamento para execução da obra/reforma.
Art. 11 Em caso de pedido de custeio de projeto arquitetônico/estrutural etc, é

necessária a apresentação de 03 (três) orçamentos de distintos profissionais da área, os quais
deverão observar a tabela de honorários do respectivo Conselho Profissional, e os preços de
insumos e custo de composições previstos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da
Construção Civil -SINAPI.

Art. 12 No caso de custeio de pesquisa científica, a afetação à área de segurança
pública ou execução penal será avaliada pelo Juízo em cada caso.

§ 1º Tratando-se de pedido que envolva também a aquisição de bens ou realização
de obra, deverão ser observados os requisitos constantes nos artigos 9º e 10.

Art. 13 É possível, ainda, a destinação de recursos para pagamento de prêmio em
concurso que tenha por objetivo a realização de trabalho/pesquisa ligado à área de segurança
pública ou execução penal.

Art. 14 No caso de projeto de oficina/curso, há necessidade de descrição de tempo
de duração do projeto e dos materiais necessários à execução, observando-se os requisitos
constantes nos artigos 9º e 10.

§ 1º Havendo necessidade de contratação de profissional para prestação de serviço
ligado ao tema da oficina/curso, esse não pode ser funcionário da entidade; além disso, o pedido
deverá ser instruído com currículo e  03 (três) orçamentos.
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§ 2º Deverá, ainda, constar no pedido como se deu a escolha dos profissionais
indicados. Esta deverá respeitar, sempre que possível, os princípios da administração pública, em
especial os da publicidade, moralidade e eficiência.

Art. 15 Os pedidos de destinação de valores e respectiva documentação serão
encaminhados exclusivamente por e-mail a ser indicado no edital.

Art. 16 Apresentado o projeto para o e-mail informado no respectivo edital de
destinação de recursos, este será autuado no eproc.

§ 1º A Secretaria encaminhará e-mail de confirmação de autuação à entidade, no
qual constará o número do processo, a chave para consulta, bem como a forma de acesso ao
sistema.

Art. 17 Previamente à decisão judicial, o pedido será encaminhado para análise do
Ministério Público Federal.

Art. 18 Havendo pluralidade de pedidos e limitação orçamentária, será dada
preferência às entidades que:

I - mantenham, por maior tempo, número relevante de cumpridores de prestação de
serviços à comunidade encaminhados pela Justiça Federal;

II - prestem serviços de maior relevância social;
III - apresentem projetos com viabilidade de implementação.
§ 1º Em caso de obras/reformas, terão preferência as que possam ser realizadas de

forma parcelada/por etapas independentes, as quais poderão ser parcialmente custeadas com
recursos do convênio.

Art. 19 Deferida a inclusão do pedido de destinação de valores, será expedido
alvará de levantamento ou realizada transferência bancária do montante destinado à entidade.

Art. 20 O dinheiro transferido à entidade beneficiária, enquanto não utilizado, deve
ser aplicado em alguma carteira de investimentos de baixo risco, desde que haja constante liquidez
(poupança, renda fixa etc).

§ 1º Despesas com tarifas bancárias não podem ser pagas com a verba transferida.
§ 2º Eventual saldo positivo remanescente na conta bancária deve ser devolvido à

Justiça Federal após a conclusão do projeto, mediante depósito judicial em conta da Caixa
Econômica Federal, a ser indicada pelo Juízo.

Art. 21 Decorrido o prazo deferido para realização do projeto, a entidade deverá
prestar contas, nos termos do modelo em anexo, também disponível no seguinte link: anexo -
Apresentação Prestação de Contas.

§ 1º A prestação de contas deverá ser instruída com notas fiscais, fotografias,
relatórios e outros documentos relevantes para demonstrar a efetiva realização do previsto no
projeto.

§ 2º A critério do Juízo, poderá haver expedição de mandado de constatação e/ou
vistoria judicial para constatar a efetiva realização do projeto.

§ 3º A prestação de contas será submetida à apreciação pelo Ministério Público
Federal.

§ 4º Após a manifestação do Ministério Público Federal, a prestação de contas será
encaminhada ao Juízo para decisão.

Art. 22 As entidades estarão sujeitas, a qualquer tempo, à fiscalização por este Juízo
e pelo Ministério Público Federal.

Art. 23 Homologada a prestação de contas, o pedido será arquivado.
Art. 24 Tratando-se de situação de urgência/emergência reconhecida pelo Juízo, é

possibilitada a apresentação de projetos em período no qual eventualmente não haja edital
vigente.

Art. 25 A presente Portaria, bem como os Editais de Destinação de Valores, serão
divulgados por meio do site www.jfpr.jus.br e, de forma complementar, a Secretaria os enviará por
e-mail às entidades que solicitarem.

§ 1º Serão, ainda, expedidos ofícios aos principais órgãos da imprensa local
solicitando ampla divulgação.

Art. 26 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Gaspar, JUIZ FEDERAL, em 06/02/2020,
às 18:22, 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 5027025 e o
código CRC 69FC54EF.

 
 
 

ANEXO I - PEDIDO DE DESTINAÇÃO DE VALORES

 

IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

REPRESENTANTE:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE

(descrever sucintamente a área de atuação da entidade, o número de funcionários, a quantidade de 
pessoas atendidas, bem como o número de apenados da Justiça Federal atualmente recebidos para 
prestação de serviço à comunidade)

DO PROJETO

DESCRIÇÃO:

VALOR:

JUSTIFICATIVA:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

(caso a realização do projeto ocorra em etapas, fazer tabela constando todas elas, o tempo e o valor 
necessário para realização de cada uma)

 

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que a entidade não se encontra em mora nem em 
débito em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta ou indireta.
 
DECLARO, ainda, que nenhuma das pessoas da diretoria em exercício 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. (MANTER APENAS EM CASO DE PEDIDO FORMULADO POR ENTIDADE 
PRIVADA)
 



Local e data. 
Assinatura do responsável

 
 

______________________________________________________________________________________________________
ANEXO II - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

 

DADOS DA PROPONENTE

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

DATA: 

 

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE

BANCO:

CONTA-CORRENTE:

AGÊNCIA:

 

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR UN. VALOR
TOTAL

    
    
    
    
    
    
    
    
    

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (MÍN. 60 DIAS):

PRAZO DE ENTREGA:

GRANTIA:

LOCAL DE ENTREGA:

 
 

Local e data. 



Assinatura do responsável
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________
ANEXO III - PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ENTIDADE:

E-MAIL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

REPRESENTANTE:

 

DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

ITEM VALOR
DESTINADO

VALOR
UTILIZADO

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ANEXOS

( ) FOTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS

( ) NOTA(S) FISCAL(IS)

( ) COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO

( ) OUTROS: 

 

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que a entidade cumpriu plenamente os objetivos do 
projeto apresentado à Justiça Federal, empregando os valores destinados na aquisição dos itens acima 
discriminados.
 
 

Local e data. 
Assinatura do responsável
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