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Diário Eletrônico (apenas matérias
ADMINISTRATIVAS) nº 110
Disponibilização: 16/06/2021

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Rua Seis, 1837 - Bairro Jd. Maria Paula - CEP 15704-104 - Jales - SP - www.jfsp.jus.br

EDITAL Nº 1/2020 - JALE-DSUJ/JALE-NUAR
O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR FABIO KAIUT NUNES, JUIZ FEDERAL DIRETOR DA 24ª
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES, SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, torna público o presente Edital, nos termos e condições dispostos a seguir:
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 O presente Edital tem por objeto dar publicidade à etapa de cadastramento de entidades públicas ou
privadas com destinação social, interessadas em celebrar Acordo de Cooperação com Justiça Federal de 1º
Grau em São Paulo na execução de penas restritivas de direitos e de medidas alternativas.
1.2 A cooperação se dará na PSC - Prestação de Serviços à Comunidade, de acordo com o perfil dos
beneficiários.
1.3 O procedimento e a decisão relativos ao cadastramento das entidades a que se refere este edital, bem
como a celebração do Acordo de Cooperação, observarão as normas contidas na Portaria DFOR 4/2018, para
instituições privadas, e Portaria DFOR 5/2018, para instituições públicas.
2. DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES À HABILITAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA
RECEBIMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO À COMUNIDADE
2.1 As entidades poderão receber prestadores de serviços gratuitos, desde que estejam previamente
cadastradas perante a Vara Federal acima referida, e se caracterizem como instituições públicas, estaduais ou
municipais, e como Organização da Sociedade Civil (OSC).
2.2 Após a assinatura do correspondente Acordo de Cooperação, a instituição ficará apta a receber
prestadores de serviços à comunidade.
2.3 Os Órgãos e entidades da Administração Pública interessados no recebimento dos prestadores de serviços
à comunidade, deverão formular requerimento pleiteando o cadastramento junto à 1ª Vara Federal de Jales,
no qual deverão demonstrar os requisitos exigidos na Portaria DFOR 5/2018, artigo 5º:
I - Documentação relativa à habilitação jurídica:
a) Instrumento normativo de criação da entidade ou órgão ou ato constitutivo equivalente;
b) Ato de nomeação do representante legal demonstrando a competência para a celebração do instrumento;
c) Cédula de identidade do(a) representante legal.
II - Documentação relativa à habilitação fiscal:
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a) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da entidade;
b) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do(a) representante legal da entidade ou órgão.
2.4 As entidades privadas, denominadas Organização da Sociedade Civil (OSC), interessadas no acolhimento
dos prestadores de serviços à comunidade, deverão formular requerimento pleiteando o cadastramento junto à
1ª Vara Federal de Jales, no qual deverão demonstrar os requisitos exigidos na Portaria DFOR 4/2018, artigo
5º:
I - Comprovação de tratar-se de organização da sociedade civil com finalidade de relevância pública e social
(Lei 13.019/2014, artigos 2º, inciso I; e 33, inciso I);
II - Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de
eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta
comercial;
III - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
IV - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de identidade (RG) e número de registro no CPF de cada um deles;
V - Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço declarado;
VI - Comprovante de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, emitido no sítio eletrônico
oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe
há, no mínimo, três anos com cadastro ativo (http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros
/consultas-cnpj);
VII - Certificado de inscrição no COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, conforme Resolução
CNAS 14/2014, caso a instituição seja de assistência social;
VIII - Certificado de inscrição no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
caso a instituição atue nessa área;
IX - Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo
com a legislação aplicável de cada ente federado (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO
/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1);
X - CRF/FGTS - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf);
XI - CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (http://www.tst.jus.br/certidao);
XII - Declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas na Lei 13.019/2014, artigo
39, as quais deverão estar descritas no documento (anexo V);
XIII - Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza
semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo
de outros, instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública; relatórios de
atividades com comprovação das ações desenvolvidas; declarações de experiência prévia e de capacidade
técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, etc;
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2.5 A habilitação das instituições dependerá de aceitação dos termos do Acordo de Cooperação e Plano de
Trabalho (Anexos I e II da Portaria DFOR 5/2018 e anexos II e III, da Portaria DFOR 4/2018); ciência e
manifestação do Ministério Público Federal, e decisão do Juízo acerca da autorização para a celebração do
Acordo de Cooperação.
2.6 A decisão do Juiz Federal que não autorizar o cadastramento da instituição será comunicada à instituição
e encerrará o expediente, que será arquivado.
3. DA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
3.1 A formalização da prestação de serviços à comunidade, sua execução e acompanhamento, dar-se-ão nos
termos do Plano de Trabalho e do Acordo de Cooperação firmado entre a Justiça Federal de 1º Grau em São
Paulo e a entidade.
3.2 A vigência do acordo será de 60 (sessenta) meses. A renovação demandará o mesmo procedimento e
cautelas adotados para a celebração do Acordo de Cooperação originário.
3.3 Com antecedência mínima de 4 (quatro) meses de findo o Acordo de Cooperação, a entidade deverá
manifestar interesse na renovação do acordo.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Para que chegue ao conhecimento de todos, determinou-se a expedição do presente Edital, o qual será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, divulgado pelos veículos de comunicação
social, além de afixado no átrio do Fórum Federal de Jales.
ANEXO I DO EDITAL
Portaria DFOR 4/2018 (doc. SEI 5601367).
ANEXO II DO EDITAL
Portaria DFOR 5/2018 (doc. SEI 5601368).

Documento assinado eletronicamente por Fabio Kaiut Nunes, Juiz Federal, em 11/06/2021, às
18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 7764642 e o código CRC 09CAFAE0.
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