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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE 1° GRAU

SEÇÀO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI REALIZAM A
JUSTiÇA FEDER~L DE PRIMEIRO G"RAU
- SEÇAO JUDICIARIA DO MARANHAO E
O BANCO DO BRASIL S/A PARA
OPERACIONALlZAÇÃO DA
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS COM
PAGAMENTO MEDIANTE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO.

A JUSTiÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
MARANHAO, com sede na Av. Senador Vitorino Freire, n. 300, - Areinha, nesta
Capital, inscrita no CNPJ sob o nO 05.424.667/0001-35, neste alo representada
pela Diretora de Secretaria Administrativa, CELlA SILVA FARIA, brasileira,
inscrita no CPF sob o n, 452.239.803-44, portadora da identidade n.
129640419993 SSP/MA, no uso de suas atribuições legais e com base na Portaria
DIREF n. 485 de 26/10/2015, doravante denominada JUSTiÇA FEDERAL e o
BANCO DO BRASIL. S/A. com sede na Capital Federal, inscritos no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nO00.000,000/0001-
91, neste ato representado pelo Gerente Geral da Agência Areinha, o Sr. Andrey
Kurt Melo, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 590.196.461-68, portador da
identidade n. 3292241 SPTC/GO, doravante denominad••o BANCO, por seus
representantes legais no final assinado, celebram o presente Convênio, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSUL.A PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos a serem
obsetvados na operacionalização da concessão de empréstimos, com pagamento
mediante consignação em folha de pagamento, aos SERVIDORES da JUSTiÇA
FEDERAL, beneficiários do crédito que possuam as características abaixo:

alTer mais de 6 meses de efetivo exercício;
b)se aposentado por tempo de setviço, desde que seus rendimentos sejam pagos
pela JUSTiÇA FEDERAL.;
c)se penSionista, desde que esta condição seja decorrente de morte do setvidor e
que seus proventos sejam pagos pela JUSTIÇA FEDERAL.;
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,
d)se em licença para tratamento de saúde, desde que esteja recebendo
rendimentos integrais e pagos pela JUSTiÇA FED~RAL;

,
Parágrafo Primeiro: São impedidos de contrair a operação 0$ servidores que:

a)trabalhem em regime de tarefas ou de comissóes;
b)pertençam a entidade que não esteja em dia com o repasse dos valores
averbados;
c)possuem débito em atraso em qualquer área do BANCO, exceto quando o
líquido do empréstimo destinar-se exclusivamenie à quitação ou amortização
desse débito; I

d)possuam restrição cadastral;
e)estejam respondendo a processo administrativo qu sindicância;
flpossuam mandato ou vínculo funcional com duração inferior ao prazo previsto
para liquidação do empréstimo; I

g)estejam licenciados, afastados, em disponibilidade, reforma exoneração ou
demissão; I
h)não disponham de margem consignável suficient~ para amparar as prestações;

Parágrafo Único - As condições da operação de crédito serão objetos de livre
negociação entre os beneficiários e o BANCO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EMPRÉSTIMOS

°BANCO, desde que respeitadas as suas programações orçamentárias, normas
operacionais e análise de crédito, poderão conceder empréstimos diretamente aos
servidores da JUSTiÇA FEDERAL, com valores e demais condições livremente
negociados entre os beneficiários e o BANCO, com pagamento mediante
consignação em folha de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Os empréstimos serão concedidos por intermédiO das
agências e nos canais de autoatendimento do BANCO, ou pelos correspondentes
BB, nesta hipótese mediante acolhimento de proposta/contrato de empréstimos
dos servidores para encaminhamento ao BANCO, conforme estabelecido entre as
partes.

Parágrafo Segundo - Para a realização das operações de crédito mencionadas no
objeto deste Instrumento, os servidores deverão' dispor de margem consignável
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suficiente para amparar as prestações decorrentes da operação amparada neste
Convênio, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACÕES DA JUSTiÇA. FEDERAL:

A JUSTiÇA FEDERAL se responsabiliza por:

a)divulgar junto aos seus servidores, a formalização, o objeto e as condições do
presente Convênio, orientando-os quanto aos procedimentos necessários para a
obtenção de empréstimos junto ao BANCO;

b)esclarecer aos seus servidores que as condições da operação de crédito serão
objeto de livre negociação entre os beneficiários e o BANCO;

c)submeter à prévia aprovação do BANCO, conforme o caso, as informações e o
respectivo material (folder, encarte, textos etc.) a ser veiculado acerca do presente
convênio;

d)adotar, no que lhe competir, as providências necessárias para viabilizar a
formalização das operaçaes entre o BANCO e seus servidores;

e}prestar ao servidor e ao BANCO, mediante autorização do servidor, escrita ou
eletrônica, as informações necessárias para a contratação da operação, inclusive:
(i) o dia habitual de pagamento mensal dos rendimentos/vencimentos (ii) data de
fechamento da folha; (iii) data do próximo pagamento dos
rendimentos/Vencimentos; (iv) as demais informações necessárias para o cálculo
da margem disponível para consignação;

f}efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos autorizados pelos
servidores, observado o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e
repassar os valores ao BANCO, mediante Ordem Bancária do Tesouro Nacional,
com crédito na agência 2953, Conta 333.012-5, Rubrica 310270114 até a data do
vencimento das parcelas:

g)informar, mensalmente, ao BANCO, por arquivo magnético ou meio eietr6nico,
transmitidos via AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO os valores consignados
e os não consignados mediante justificativa, devidamente identificados, com
antecedência minima de 5 (cinco) dias da data estipulada para o pagamento das
prestações;
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h)comunicar ao BANCO a ocorrência de redução da remuneração do servidor que
inviabilize a consignação mensal autorizada;

i)informar ao BANCO a ocorrência de desligamento (demissão, exoneração,
dispensa ou aposentadoria) do servidor.

j)notificar o servidor beneficiário de empréstimo para comparecer ao BANCO, com
o objetivo de efetuar a negociação direta do pagamento da dívida, no caso de
desligamento (demissão, exoneração, dispensa ou outro motivo que acarrete a
exclusão da folha de pagamento).

I)dar preferência, nos termos legais, aos descontos autorizados pelos servidores
relativamente aos empréstimos realizados com o BANCO, em detrimento de
outros descontos de mesma natureza que venham a ser autorizados
posteriormente.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO BANCO:

o BANCO se responsabiliza por:

a)informar à JUSTiÇA FEDERAL, por meio eletr/)nico, as propostas de
empréstimos firmadas pelos servidores diretamente ao BANCO, para confirmação
da reserva de margem consignável pelo AUTO ATENDIMENTO SETOR
PÚBLICO;

b)fomecer à JUSTiÇA FEDERAL arquivo, por meio eletrônico, contendo a
identificação de cada contrato, beneficiário, prazo da operação e valores das
prestações a serem descontadas, no minimo 02 dias antes do fechamento da
folha;

c)prestar à JUSTiÇA FEDERAL e ao servidor beneficiário, as informações
necessárias para a liquidação dos empréstimos, por ocasião do desligamento
(demissão, exoneração, dispensa ou aposentadoria) do servidor;

d)prestar aos servidores da JUSTiÇA FEDERAL, informações relativas às
respectivas operações por eles contratadas,
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CLÁUSUl.A QUINTA - DATA DO PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS

o crédito dos rendimenlos/Vencimentos do extrato da JUSTiÇA FEDERAL é dia
24 e o fechamento da folha de pagamento dia 03 de cada mês.

CLÁUSULA SEXTA - SUSPENSÃO OU VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO

Ocorrendo o descumprimento por parte da JUSTiÇA FEDERAL de qualquer
cláusula ou condição estipulada no presente Convênio, notadamente as referentes
à regularidade exatidão dos recolhimentos efetuados ao BANCO esta suspenderá
a concessão de novos empréstimos aos servidores ou beneficiários da JUSTiÇA
FEDERAL, ficando a critériO do BANCO o restabelecimento do convênio, após a
regularização das pendências que motivaram a suspensão.

Parágrafo Primeiro- Havendo a consignação e não ocorrendo o repasse pela
JUSTiÇA FEDERAL no prazo máximo de 10 dias após o vencimento do extrato, o
BANCO suspenderá o convênio e a concessão de novos empréstimos aos
selVidores,

Parágrafo Segundo - A suspensão do convênio não desobriga a JUSTiÇA
FEDERAL de continuar realizando as consignações e os consequentes repasses
até a liquidação de todos os contratos celebrados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA

É facultado às partes denunciar o presente Convênio a qualquer tempo, mediante
aviso escrito com antecedência minima de 10 (dez) dias, ficando suspensas novas
contratações de operações a partir da denúncia, permanecendo em vigor todas as
obrigações da JUSTiÇA FEDERAL e do BANCO até a total liquidação dos
empréstimos já concedidos.

Parãgrafo Único - A ocorrência de três suspensões ou qualquer descumprimento
de cláusula implica rescisão do convênio, não desobrigando, entretanto, a
responsabilidade da JUSTiÇA FEDERAL em continuar procedendo às
averbaç6es das prestaç6es até a efetiva liquidação de todos os contratos.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

/)
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A vigência deste convênio é de 60 (sessenta) meses, independente de qualquer
formalidade, podendo ser renovado unicamente através de novo Convênio.

CLÁUSUL.A NONA - DO FORO

Fica eleito o foro federal de São Luís-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
da aplicação do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERACÕES

o presente instrumento poderá ser alterado de comum acordo, medianle lermo
aditivo;

E por estarem devidamente ajustados, assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma para um só efeito.

São Luís-MA;t;t de ,wv~ de 2015,

Pela Justiça Federal

r1l~
CELIA SILVA FARIA
Diretora da SECA0 JF/MA
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