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A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DIVA MARIA DE BARROS
MENDES, Diretora do Fórum Des. Sarney Costa do Termo Judiciário de São Luís da
Comarca da Ilha de São Luís/MA, no uso de suas atribuições legais, bem como nos
termos do Provimento de nº 16, de 30 de maio de 2018, da Presidência do Tribunal de
Justiça do Maranhão e Corregedoria Geral de Justiça, TORNA PÚBLICO que fará
realizar cadastramento de instituições assistenciais locais interessadas na doação dos
objetos e bens apreendidos em procedimentos criminais, nas unidades judiciais do
Poder Judiciário do Estado do Maranhão,

1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
 
1.1 Podem participar instituições assistenciais privadas, regularmente constituídas e
em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano;
1.2 Possuam sede no Município de São Luís/MA;
1.3 Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social,
educação, saúde, esporte, lazer, cultura, meio ambiente e entidades que oferecem
cursos profissionalizantes;
1.4 A instituição deve ser dirigida por pessoas que não tenham sido condenadas, nos
últimos 5 (cinco) anos, pela prática de atos de improbidade administrativa ou por
crimes contra a Administração Pública;
 
2 – DO CADASTRAMENTO 
 
2.1 - DO PRAZO E LOCAL

 
O cadastramento das instituições assistenciais se dará no período de 14 de agosto a
14 de setembro de 2018, das 8 às 17h, por meio de requerimento que deverá ser
encaminhado em envelope à Diretoria, situada na avenida Prof. Carlos Cunha, s/n –
Calhau /MA - Fórum Desembargador Sarney Costa, 5º Andar Cep.: 65076-905
Fone:(98) 3194-5010, acompanhado de cópia autenticada dos documentos constantes
do item 2.2, com a seguinte especificação: CADASTRAMENTO DE ENTIDADES
ASSISTENCIAIS – Edital nº 01/2018.
 
2.2 – DA DOCUMENTAÇÃO

 
As entidades assistenciais interessadas devem apresentar a cópia da seguinte
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documentação:
a) Atos Constitutivos da entidade atualizado;
b) Certificado de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
c) Ata da última eleição da Diretoria registrada em Cartório,
d) Cédula de Identidade e CPF dos representantes legais;
e) Comprovante de endereço atualizado;
f) Certidão cível e criminal emitidas pelas Comarcas onde os dirigentes tenham residido
nos últimos 5 (cinco) anos;
g) Ficha de inscrição, disponibilizada no Anexo I, devidamente preenchida e assinada
pelo responsável legal da entidade.
 
A inscrição só poderá ser considerada como efetuada com a entrega de toda a
documentação.
 
3 – DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

 
3.1 Todas as inscrições serão devidamente analisadas por este Juízo, conjuntamente
com a equipe da Diretoria do Fórum, observando-se a documentação requisitada neste
Edital, bem como a finalidade social com os objetivos do edital proposto.
 
3.2 A relação das instituições que tiverem suas habilitações homologadas será
publicada no Diário Oficial, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e afixado no mural da Diretoria do Fórum Des. Sarney Costa do Termo
Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís/MA.
 
 
4 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 
Este edital seguirá as orientações do Manual de Bens Apreendidos do

Conselho Nacional de Justiça.
 
O cadastro da instituição assistencial poderá a qualquer tempo ser interrompido

se verificados irregularidades e descumprimento dos requisitos deste Edital, sem
prejuízo da responsabilidade civil e penal.

 
A entidade beneficiada pela doação assumirá a responsabilidade pelo

deslocamento ao local em que os bens estão localizados, recebimento dos bens
doados, transporte para outro local, obrigações ambientais e o que mais for necessário
à viabilização física da doação.
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O Ministério Público será sempre ouvido no procedimento de cadastramento
das entidades.

 
Esse edital ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e

questões referentes a este Edital, a equipe da Diretoria deste Fórum. O contato
também pode ser através do tel: (98) 3194-5410 ou e-mail: diretoria_slz@tjma.jus.br.

 
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria deste Fórum.
 
Publique-se.
 
 

São Luís (MA), 06 de agosto de 2018.
 

DIVA MARIA DE BARROS MENDES
Diretor de Fórum - São Luís

13º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luis
Matrícula 51144

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 06/08/2018 11:38 (DIVA MARIA DE BARROS MENDES)
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