
 
Poder Judiciário  

Justiça Federal de Primeira Instância da 5ª Região 
Seção Judiciária de Sergipe 

2a Vara  
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.500, Capucho, Aracaju/SE – CEP 49081-015 

Telefone: (79) 3216-2374 – Sítio: www.jfse.jus.br – E-mail: dirvara2@jfse.jus.br 

 

 1 

EDITAL PÚBLICO 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. 

(EIN.0002.000002-8/2019) 

 

O Juiz Federal RONIVON DE ARAGÃO, titular da 2ª Vara da Seção Judiciária 

de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

FAZ SABER, pelo presente edital, a todas as pessoas interessadas, que se encontra 

aberto processo de cadastramento de entidades públicas ou privadas com destinação social, 

interessadas em acolher prestadores de serviços gratuitos, na forma do artigo 46, do Código 

Penal, bem como serem destinatárias de prestação pecuniária, na forma do artigo 5º e 

seguintes do Provimento nº. 01, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e da Resolução 

nº. 295, do Conselho da Justiça Federal. 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS: 

 

1.1.  O presente edital tem por objeto o cadastramento, junto à 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária de Sergipe, de entidades públicas ou privadas com destinação social, 

interessadas em acolher prestadores de serviços gratuitos e em receber recursos 

provenientes de prestações pecuniárias adimplidas no âmbito dos processos criminais em 

trâmite perante a 2ª Vara Federal/SJSE. 

 

2. DO CADASTRO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM 

DESTINAÇÃO SOCIAL PARA ACOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS GRATUITOS: 

 

2.1.  As entidades poderão receber prestadores de serviços gratuitos desde que 

estejam previamente cadastradas perante a 2ª Vara Federal e que se caracterizem como 

instituições públicas, estaduais ou municipais, e privadas com destinação social. 
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2.2. As entidades interessadas deverão apresentar à Secretaria da 2ª Vara Federal 

requerimento escrito para credenciamento, no modelo do anexo I deste Edital, 

acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Cadastro do CNPJ junto à Receita Federal; 

b) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS - CND;  

c) Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal;  

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

 

2.3. As entidades privadas com destinação social, interessadas no acolhimento dos 

prestadores de serviços, deverão, além de apresentar os documentos previstos no item 2.2, 

demonstrar: 

a) regularidade na constituição da instituição (estatuto social devidamente registrado 

em cartório); e, 

b) efetiva condição de receber prestadores de serviços, mencionado as condições de 

espaço físico, disponibilidade de oferecimento de atividade laborativa, existência de 

pessoal qualificado para exercer o controle de frequência do prestador, dentre 

outros aspectos que se mostrarem relevantes à questão. 

 

2.3.1. A habilitação das entidades privadas com destinação social dependerá de 

prévia aprovação do Juízo, através de decisão fundamentada, e exigirá manifestação 

anterior do Ministério Público Federal. 

 

3. DO PRAZO DE CADASTRAMENTO 

 

3.1. O cadastramento das instituições públicas e privadas com destinação social de 

que trata o presente edital ficará aberto pelo prazo de 30 dias, tendo início a partir da 

publicação deste Edital no Diário Eletrônico, oportunidade em que o formulário de 

cadastramento e os documentos acima mencionados deverão ser entregues pessoalmente 

na Secretaria da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, com endereço constante no 

cabeçalho deste edital, dentro do horário de atendimento ao público, das 9 às 18 horas. 

3.2. Finalizado o prazo de cadastramento, será designada uma audiência com a 

participação do Juízo, do órgão ministerial e das entidades que requereram o 
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cadastramento, ocasião em que serão sanadas todas as pendências eventualmente apontadas 

e será proferida decisão homologatória. 

3.3. Somente após decidida a homologação do cadastramento das entidades que 

cumprirem os requisitos previstos neste edital é que será expedido edital específico para 

destinação dos recursos provenientes das prestações pecuniárias fixadas como penas 

restritivas de direito, por este Juízo. 

3.4. O cadastramento de que trata o presente edital será válido durante o ano de 

2019, desde que preenchidos os requisitos pelas entidades cadastradas, nos termos do art. 

1º do Provimento nº. 01, de 19 de junho de 2013, da Corregedoria Regional do TRF5. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. Este Edital será publicado no sítio eletrônico da 2ª Vara Federal, 

www.jfse.jus.br, no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região 

(https://www.trf5.jus.br/diarioeletinternet/), e afixado no átrio do fórum. 

 

Aracaju/SE, 08 de janeiro de 2019. 

 

 

                   Juiz Federal RONIVON DE ARAGÃO, 
                  Titular da 2ª Vara/SJSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jfrn.jus.br/
https://www.trf5.jus.br/diarioeletinternet/
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ANEXO I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DA ENTIDADE: 

Nome da entidade: ________________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________Nº______ 

Bairro:______________________________CEP:_________________ Município:_____________________ 

CNPJ:____________________________ E-Mail: _______________________________________________ 

Home Page:______________________________________  Telefone:_______________________________ 

RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA: 

Municipal n. º ___________________ Data da concessão ____/____/_______ 

Federal n.º _____________________Data da concessão ____/____/_______  

(   ) Não possui. 

 

NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO: (Numerar por ordem de importância) 

(   ) Segurança Pública (   ) Educacional (   ) Promoção da Saúde    (   ) Hospitalar  (   ) Assistência Social 

(   ) Comunitária   (   ) Cultural (   ) Defesa do Meio Ambiente   (   ) Esportiva   (   ) Qualificação Profissional    (   ) 

Promoção e Defesa de Direitos (   ) Proteção de Animais   (   ) Religiosa  (    ) Trabalho Voluntário  

(    ) Outra: ______________________________________________________________________. 

 

POPULAÇÃO ALVO: (Numerar por ordem de importância) 

(    ) Família (    ) Comunidade   (    ) Infantil/juvenil   (    ) Portadores de doenças crônicas   (   ) Idoso   

(    ) Grupos étnicos/raciais    (    ) Morador de rua   (    ) Mulheres (    ) Portadores de necessidades especiais 

(    ) Trabalhadores  

(    ) Outro: ______________________________________________________________________. 

 

NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

□ Limpeza     □ Manutenção     □ Administrativo      

□ Outros: ______________________________________________________________________. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO: 

□ Manhã     □ Tarde     □ Noite    □ Comercial     □ Fim de semana   

□ Outro: __________________.  

Nome do presidente ou responsável legal pela Instituição:  

____________________________________________________ CPF: _______________________ 

 

OBSERVAÇÃO: Para concretizar a inscrição, se faz necessário que a instituição encaminhe os seguintes documentos: a) 

Cadastro do CNPJ junto à Receita Federal; b) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS - CND; c) Certidão Negativa 

de Débitos junto à Receita Federal; d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. Em se tratando de entidade privada 

com destinação social, deverá ser observado ainda o que dispõe o item 2.3. do Edital nº EIN.0002.000002-8/2019. 


