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D E C I S Ã O 

 

Em atendimento aos critérios estabelecidos pelas Resoluções n. 154/2012 do 

CNJ e n. 295/2014 do CJF, instaurou-se nessa Subseção Judiciária de Ji-Paraná o 

procedimento administrativo SEI n° 000378-49.2016.4.01.8012 que visa à destinação dos 

recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária, mediante 

cadastramento de entidades e seleção de projetos sociais. 

Até o presente momento, esse procedimento cumpriu as seguintes fases: 

a) Edital 001 - convocação de entidades para apresentação da documentação 

necessária à habilitação no processo, fls. 06/09; 

b) Edital 002 – divulgação do resultado preliminar da habilitação das entidades, 

fls. 36-41; 

c) Edital 003 – divulgação do resultado definitivo da habilitação das entidades e 

convocação para apresentação dos projetos, fls 49-58; 

d) Portaria n. 003 – designando Comissão Especial composta por 02 (dois) 

servidores e o juiz titular da 2ª Vara Federal, para escolha dos projetos a serem 

contemplados com os recursos, fl. 73; 

e) Edital 004 – abertura de prazo para as entidades sanearem irregularidades 

dos projetos apresentados, fls. 75/78; 

f) Edital 005 – arquivamento dos projetos que não sanearam as irregularidades 

apontadas, fls. 91/92; 

g) Avaliação da Comissão Especial – contendo as notas atribuídas pelos 

componentes da Comissão, fls. 100/105; 

h) Somatória das avaliações – ficha contendo a soma das notas dos 

avaliadores, bem como resultado por ordem da nota total obtida por cada entidade, fl. 

106; 

i) Parecer do MPF, fls. 109 e v°. 

 



22 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL  

2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ/RO 
Av. Marechal Rondon, nº 935, Centro, Ji-Paraná/RO, CEP 76.900-081 

Telefone: (69) 3416-6406 
Endereço eletrônico: 02vara. jip@trf1.jus.br 

 

 2 

 

Fl.___     

_____ 

____ 

___

___

_ 
 

Pois bem. 

HOMOLOGO os projetos das entidades cujas inscrições foram deferidas, 

classificados na seguinte ordem:  

ORDEM ENTIDADE NOTA 

1º Associação Amigos da Orquestra 8,90 

2º Comunidade Terapêutica Gabriel 

Mercol 

8,61 

3º Associação APAE 8,23 

4º Lar do Idoso 7,99 

5º Abrigo M. da Criança e 

Adolescente 

7,85 

6º Associação Casa de Nazaré 7,71 

7º Delegacia de Polícia Federal 7,37 

8º Associação APAC 6,18 

9º Associação Grilo Falante 5,42 

  

Importante ressaltar que, em conformidade com o item 2.4 do Edital nº 

001/2016/DIR/2ªVARA/SJJIP, publicado em 29/02/2016, serão beneficiados tantos 

projetos quanto o valor disponível na conta judicial nº 8871-9, Agência 3259, Caixa 

Econômica Federal, na data da homologação da classificação seja suficiente para 

financiar.  

A contar da publicação, inicia-se o prazo de 5 (cinco) dias para eventual 

interposição de recurso contra essa decisão.  Para tanto, cópias das avaliações 

realizadas pela Comissão Especial poderão ser retiradas no balcão da Secretaria da 2ª 

Vara Federal desta Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO. 

Ji-Paraná/RO, 15 de fevereiro de 2017. 

  

MARCELO ELIAS VIEIRA 

Juiz Federal da 2ª Vara Federal/SJJIP 

  


