
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1431 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Como é cediço, a Resolução do TSE nº 22.595/2007, a

qual dispõe sobre a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS,
especificamente em seu artigo 3º, condiciona a continuidade da
percepção da GAS, por parte dos servidores ocupantes do cargo
de Técnico Judiciário da Área Administrativa com Especialidade em
Segurança Judiciária, à participação, com aproveitamento, em
Programa de Reciclagem Anual.

Em observância à referida norma, bem como ao previsto
no Plano Anual de Capacitação - Institucional/2021 (0838367),
submetemos ao crivo da alta administração deste Tribunal, a título
de sugestão, proposta de contratação de curso na modalidade EAD
(0867360), encaminhada por Pessoa Física, Rodrigo Hazin do
Nasc imento (promotor de curso de natureza similar, no
ano passado, para os servidores detentores da
GAS deste Tribunal), para que, após analisada, e se for do interesse e
anuência superior, autorize a competente contratação, para a
capacitação dos 04 (quatro) servidores deste Tribunal, que
atualmente ocupam esse cargo e percebem a GAS (ALDAIR JOSÉ
DOS SANTOS, ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO, CARLOS
ANTÔNIO VIEIRA COSTA e KARBAJAL GUEDES
CAVALCANTI).

Para subsidiar o ato decisório, juntamos as
documentações e atestados de capacidade técnica do instutor da
proposta de capacitação em tela, ao tempo em que informamos a
existência de verba orçamentária na ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à demanda em apreço, no valor
individual de R$530,00(quinhentos e trinta reais), totalizando
R$2.120,00(dois mil cento e vinte reais) para os 4 participantes.

Destarte, aguardamos o retorno do autos com
as deliberações que o caso requer, com vistas à adoção das medidas
subsequentes por parte desta unidade.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 06/04/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 06/04/2021, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0866287 e o código CRC 6A0B945B.

0002191-79.2021.6.02.8000 0866287v19
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PROPOSTA

CURSO DE RECICLAGEM PARA MANUTENÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA

(GAS) 2021

MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EaD)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2021
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I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1. TÍTULO DO PROJETO: Curso de atualização da segurança judiciária para
manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança (GAS).

2. NATUREZA DO PROJETO: 

Programa de reciclagem anual,  conforme disposto na Lei  11.416 de 15 de
dezembro de 2006 e Portaria Conjunta nº 03 de 31 de maio de 2007, para
continuidade da percepção da GAS pelos técnicos judiciários, especialidade
segurança (agentes de segurança), do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

3. MODALIDADE: 

Curso ministrado na modalidade a distância (EAD), abordando o tema:

TECNOLOGIAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (30 h/a)

4. AMBIENTE ORGANIZACIONAL:

Plataforma moodle do Contratado (moodlecloud.com).

5. CARGA HORÁRIA: 

O curso terá carga horária total de 30 horas/aula, conforme descrito no item 03.

6. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO E NÚMERO DE TURMAS:

Período de execução a ser definido.

7. ELABORAÇÃO CONTEÚDO E TUTORIA DOS MÓDULOS:

Nome: Rodrigo Hazin do Nascimento
Profissão: Agente de segurança do Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região
Telefone:  (81) 99383-3881
E-mail: r  odrigo.hazin@trt6.jus.br

8. ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE MOODLE: 

Todo o ambiente e logística do curso será administrado pelo contratado, o qual,
após a contratação, enviará ao TRE/AL os dados para login dos servidores
inscritos no curso.
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9. CONTRATAÇÃO E INVESTIMENTO

A contratação do curso será através de pessoa física (CPF), sendo RODRIGO 
HAZIN DO NASCIMENTO (CPF 047.364.394-40) responsável pela elaboração 
do conteúdo e tutoria do curso.

Ao final da ação, será emitida uma Nota Fiscal Avulsa (NFA-e) pelo contratado 
a fim de instruir o pagamento da devida nota de empenho, através de depósito 
na conta corrente do contratado, cujos dados se encontram abaixo:

NOME: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

CPF: 047.364.394-40

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 2679-4

CONTA CORRENTE: 8278-3

A contratação poderá ser realizada por inexigibilidade de licitação conforme 
artigo 25, inciso II, parágrafo segundo, c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 
nº 8.666/1993.

O valor da contratação do curso é de R$ 530,00 por aluno.
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II – ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

1. Objetivos do Evento 

1. Objetivos do Evento 

Objetivo Geral: 

     - Prover e/ou atualizar conhecimentos relativos à execução do serviço de
segurança  institucional,  visando  a  capacitação  contínua  e  consequente
melhora da qualidade do serviço prestado pela Seção de segurança.

Objetivos Específicos:

- Entender o funcionamento dos Dispositivos Elétricos Incapacitantes (DEIs);
- Diferenciar as características de cada DEI disponível no mercado;
- Conhecer os perigos envolvidos no uso do DEI;
- Entender o que são espargidores químicos;
-  Conhecer  os  efeitos  fisiológicos  e  psicológicos  causados  pelo  uso  dos
espargidores de pimenta (OC) e gás lacrimogêneo (CS);
- Conhecer os procedimentos operacionais básicos do uso dos espargidores;
- Entender o processo de descontaminação dos sprays de OC e CS;
- Diferenciar os níveis de contaminação e concentração dos agentes químicos;
-  Entender o que são granadas menos letais;
- Diferenciar granadas fumígenas, explosivas e mistas;
- Conhecer o funcionamento das granadas menos letais;
- Conhecer o dispositivo menos letal BolaWrap;
- Entender o funcionamento do BolaWrap;
- Refletir sobre a adequabilidade do BloWrap no âmbito da Polícia Judicial;
- Diferenciar as armas e munições de impacto controlado;
- Entender o funcionamento das armas de impacto controlado;
- Conhecer as características e indicações para cada tipo de munição menos
letal;
- Conhecer a tecnologia dos canhões acústicos (LRAD);
- Entender o funcionamento, característicos e efeitos da utilização dos canhões
acústicos (LRAD);
- Conhecer os bastões retráteis;
- Entender o funcionamento e utilização dos bastões retráteis.
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2. Estrutura Curricular e Conteúdo Programático

UNIDADE CURRICULAR NOME 
CARGA

HORÁRIA

CRONOGRAMA

(PREVISTO)
INÍCIO

(dd/mm/aa)

TÉRMINO

(dd/mm/aa)

TECNOLOGIAS DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO (30h)

1. Dispositivos elétricos 
incapacitantes:
- Conceito;
- Tipos (Taser e Spark);
- Funcionamento incapacitação 
neuromuscular;
- Finalidade;
- Funcionalidades;
- Operação.
2. Espargidores químicos:
- Conceito;
- Efeitos fisiológicos e 
psicológicos;
- Operação;
- Níveis de contaminação e 
concentração;
- Primeiros socorros;
- Descontaminação.
3. Granadas menos letais:
- Conceito;
- Classificação;
- Granadas indoor e outdoor;
- Tempo de retardo.
4. Armas e Munições de 
impacto Controlado;
- Conceito;
- Projéteis rígidos e deformáveis;
- Restrições de uso;
- Operação;
- Distância ótima de disparo;
5. Bastão retrátil:
- Tipos de bastão;
- Utilização do bastão;
- Principais imobilizações com 
bastão retrátil;
- Acessórios.
6. BolaWrap:
- Conceito;
- Componentes e partes;
- Características técnicas;
- Funcionamento e operação.
7. Canhões acústicos (LRAD):
- Conceito;
- Funcionamento;
- Características técnicas;
- Como se proteger;
- Onde é utilizado.

- Conteudista: 

Rodrigo Hazin do 

Nascimento

- Tutor: 

Rodrigo Hazin do 

Nascimento

30h/a
A definir A definir
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3. Metodologia:

3.1. CONTROLE DE ACESSO

3.1. Leitura de textos para entendimento de conceitos e doutrinas;
3.2. Imagens para  ilustração  das  tecnologias  e  identificação  das
funcionalidades;
3.3. Vídeos com  o  objetivo  de  visualizar  situações  reais  de  uso  das
tecnologias e melhor entendimento da teoria;
3.4. Provas  objetivas visando  a  mensuração  direta  do  conhecimento
adquirido;
3.5. Fórum  de  dúvidas para  esclarecimento  de  assuntos  pendentes  e
interação entre alunos e tutor;
3.6. Atividade  subjetiva objetivando  o  estimular  o  raciocínio  crítico  e
complementação da construção do conhecimento.

4. Avaliação

ATIVIDADE NOTA MÁXIMA

Leitura do módulo Atividade não pontuada

Fórum de dúvidas Atividade não pontuada

Exercício objetivo DEIs 15 pontos

Exercício objetivo Espargidores 15 pontos

Exercício objetivo Granadas menos letais 10 pontos

Exercício objetivo Armas e munições 
menos letais

10 pontos

Exercício objetivo BolaWrap 10 pontos

Exercício objetivo Bastão retrátil 10 pontos

Exercício objetivo Canhões acústicos 10 pontos

Atividade Subjetiva 20 pontos

TOTAL DE PONTOS 100
*Para conclusão do curso com aproveitamento, o aluno deverá somar, no mínimo, 70 pontos.

5. Resultados Esperados 

- Promover a discussão sobre as tecnologias menos letais existentes hoje
no mercado;
- Prover  conhecimentos  inerentes  à  operacionalidade  das  armas  de
menor potencial ofensivo abordadas; 
- Promover  a  reflexão  acerca  da  adequabilidade  das  tecnologias
existentes no âmbito da segurança institucional do Poder Judiciário Federal.
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6. Recursos 

- Plataforma MOODLE do Contratado.

7. Cronograma de Entrega do Conteúdo

O curso estará pronto  para  ser  rodado,  no mínimo,  10 dias antes  da data
prevista para início.

Recife, 04 de março de 2021

____________________________
RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO
        Agente da Polícia Judicial – TRT6
                Mat.: 30860002710
              CPF.: 047.364.394-40
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RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

Formação Acadêmica

- Graduado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco (UPE)

e Universidade do Porto (UP – Portugal)

*Aluno Laureado turma 2006.1

- Pós-graduado em Segurança Corporativa pelo Instituto de Ensino AVM.

Experiência na área de segurança

- Agente de segurança do TRT6 desde 2011;

- Idealizador, fundador e integrante do Grupo Especial de Segurança do TRT 6ª Região;

- Segurança e escolta de várias autoridades nacionais (Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Luís 

Roberto Barroso etc...) e internacionais (Shona Simon – Presidente dos Tribunais do Trabalho da 

Escócia; Kailash Satyarhi – Nobel da Paz 2014, etc.)

- Integrante da Brigada de Incêndio do navio Splendour of the Seas (Royal Caribbean);

Cursos na área de Segurança

- Estágio de Lutas Militares (Formação de Instrutores) – 4º Batalhão de Polícia do Exército - Recife

* 2º Lugar Geral (02 de turma)

- Estágio de Adaptação à Caatinga – 72º Batalhão de Infantaria Motorizada – Petrolina

* 2º Lugar Geral (02 de turma)

- Curso de Preservação de Local de Crime – SENASP/MJ – EaD

- Curso Formação de Instrutores de Tecnologias Não Letais – Condor Não Letais – Rio de Janeiro

- Curso de Negociação e Resgate de Refém – CATI/SWAT – Recife

- Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades – 4º Batalhão de Polícia do Exército - Recife

- Curso Internacional STCW (Curso básico de segurança em navios) – Seaman Náutica – Santos

- Curso de combate a incêndios em embarcações – Royal Caribbean - “Embarcado”

- Curso de Segurança e Proteção de Autoridades – Casa Militar/PE – Recife

*2º Lugar Geral (02 de turma)

- Curso de Imobilizações Táticas – CATI/SWAT – Recife

- Curso de Aperfeiçoamento da Segurança Judiciária – AGEPOLJUS – Brasília

- Curso operador de Taser e Espargidores de Pimenta – Polícia Rodoviária Federal – Recife

- Curso de Primeiros socorros e RCP – Cruz Vermelha Americana – New Hampshire/EUA
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Cursos MINISTRADOS no Poder Judiciário Federal – Modalidade PRESENCIAL:

- Curso de Autoproteção para Magistrados do TRT6 – 2014 e 2018;

- Curso de Autoproteção para oficiais de justiça JFPE e TRT6 – 2015;

- Curso de combate e prevenção a incêndios para servidores TRT6 – 2014 e 2015;

- Curso de Nivelamento da segurança judiciária TRT 13ª Região (Paraíba) - 2014;

- Curso de direção preventiva e escolta VIP para motoristas e seguranças do TRT6 - 2016;

- Curso de reciclagem anual (GAS) para agentes de segurança do TRE/PE – 2015, 2016, 2017 e 

2018;

- Curso de formação de operadores de tecnologias não letais para PM e CBM/PE - 2013;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da JFPE – 2013, 2014 e 2016;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da JFSE – 2015 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRF5 - 2015;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRT6 – 2017, 2019;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da JFAL – 2017;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRT19 – 2019;

- Curso de reciclagem da GAS para agentes de segurança da TRT16 – 2019;

- Curso de Combate e prevenção a princípios de incêndio TRT21 – 2019;

Cursos MINISTRADOS no Poder Judiciário Federal – Modalidade EaD (Ensino à Distância):

- Curso de reciclagem da GAS para JFPE – 2015 e 2017;

- Curso de reciclagem da GAS para JFCE – 2016 e 2017;

- Curso de reciclagem da GAS para JFRN – 2016 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para JFPB – 2016;

- Curso de reciclagem da GAS para JFAL – 2016 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para JFSE – 2016 e 2017.

- Curso de reciclagem da GAS para JFMS – 2016;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT6 – 2018, 2019 e 2020;

- Curso de reciclagem da GAS para TRF5 – 2016 e 2018;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT21 – 2019;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT14 – 2019, 2020;

- Curso de reciclagem da GAS para TRT5 – 2019, 2020.
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ALGUNS RECONHECIMENTOS

*2º Lugar Geral – Estágio de Adaptação a Caatinga – 72º Batalhão de Infantaria Motorizada – EB

*2º Lugar Geral – Curso de Segurança e Proteção *Agradecimento AMATRA 6ª Região pelo curso de 

de Autoridades – Casa Militar/PE  Autoproteção (Proteção à vida).
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  * Atestado Capacidade técnica JFPE

*Agradecimento Vara Trabalhista de Belo Jardim pelo curso de Prevenção e Combate a princípios de      

incêndio.
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25/05/2020 SEI/TRE-PE - 1183609 - Certidão

file:///C:/Users/Suzananunes/Downloads/Certidao TRE PE (1).html 1/1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
 Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE

 

CERTIDÃO Nº 8149/2020 - TRE-PE/PRES/DG/SGP/COEDE/SEDOC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 

Atestamos para os devidos fins, que o servidor RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito no CPF n.
047364394-40, ministrou o curso de RECICLAGEM ANUAL DA GAS, realizado no período de 21 a
25/10/2019, com carga horária de 32 horas-aula, em turma fechada para os servidores do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Declaramos também que o instrutor RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO comprovou aptidão no
desempenho de suas atividades, cumprindo prazos e o objeto da contratação.

Declaramos ainda a habilidade na condução do curso e experiência profissional, especialmente quantos aos
assuntos relativos asegurança judiciária.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO NEPOMUCENO NEGROMONTE, Chefe de
Seção, em 25/05/2020, às 12:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1183609 e o código
CRC 8B8A645F.

0019535-27.2019.6.17.8000 1183609v3
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DA ESCOLA JUDICIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que os senhores PETRUS BARRETO DA
CUNHA -  CPF:  509.843.064-04 e RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO -  CPF:
047.364.394-40, forneceram/executaram para esta instituição: Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região, inscrita no CNPJ: 03.326.815/0001-53, o serviço abaixo
especificado: 

“CURSO DE RECICLAGEM ANUAL PARA AGENTES DE SEGURANÇA/

2019”, na modalidade semi-presencial, dividido em duas turmas, da seguinte

forma:

 Modalidade a Distância - 1ª Turma: 06 a 23 de maio de 2019 e 2ª Turma: 05 
a 22 de agosto de 2019.

 Modalidade Presencial (TAF) - 1ª Turma: 06 de junho de 2019 e 2ª Turma: 05
de setembro de 2019.

Atesto  ainda  que  tal  serviço  foi  executado  satisfatoriamente,  não
existindo  em nossos  registros,  até  a  presente  data,  fatos  que  desabonem  sua
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho-RO, 25 de maio de 2020.

(Assinado digitalmente)

ELIZETE OLIVEIRA MENDONÇA

Secretária Executiva da Escola Judicial
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CURSO DE RECICLAGEM GAS MODALIDADE EaD 
ANO 2020

RELATÓRIO AVALIAÇÃO DE REAÇÃO

1. CURSO

Curso de Reciclagem da GAS, modalidade EaD, com 30h/a, contemplando as seguintes disciplinas: 

– Uso Diferenciado da Força (10 horas); e

– Controle de Acesso (20 horas).

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO

A ação educacional foi realizada no período de 27/07 a 16/08/2020

3. COMPILAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE REAÇÃO

Abaixo realizamos uma compilação das principais perguntas da Avaliação de Reação.

Dos 04 alunos que participaram do curso, 03 preencheram a avaliação de reação, ou seja, 75% do 

total.
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4. ANÁLISE DOS GRÁFICOS

- Importante destacarmos que 100% dos alunos indicaram estar muito satisfeitos em relação aos 

conteúdos oferecidos no curso;

- 100% dos participantes indicaram estar muito satisfeitos em relação à aquisição de conhecimentos

que melhorarão o desempenho individual no trabalho;

- 100% dos alunos se mostraram muito satisfeitos em relação ao tempo de atendimento aos 

questionamentos, qualidade no atendimento, exemplificação dos conceitos apresentados e domínio 

do conteúdo pelo tutor;

- 100% dos alunos se mostraram satisfeitos ou muito satisfeitos em relação ao ambiente virtual 

moodle;

- E, por fim, 100% dos participantes atribuíram nota 5 (total de 5) na avaliação geral do curso.
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5. COMENTÁRIOS DOS ALUNOS

Ficamos muito honrados e satisfeitos com o resultado final do curso, restando um sentimento de 

satisfação em poder contribuir com a construção de uma segurança judiciária mais forte, efetiva e 

homogênea.

Por fim, agradecemos pela confiança no trabalho e esperamos que mais parcerias possam acontecer 

no futuro.

Recife, 17 de agosto de 2020

__________________________________ 

Rodrigo Hazin do Nascimento 

Tutor
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03736944403Usuário:

30/03/2021 15:26:09Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO Adimplente04736439440
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste expediente para

encaminhar, os presentes autos, esclarecendo tratar-se de
procedimento, inaugurado pela SRACF, informando, com base nos
preceitos contidos na Resolução do TSE nº 22.595/2007, que a
continuidade da percepção da GAS, por parte dos servidores
ocupantes do cargo de Técnico Judiciário da Área Administrativa com
Especialidade em Segurança Judiciária, depende da participação
destes, com aproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual.

Assim, a referida Seção, por meio da Informação 1431
10866287, procedeu minuciosa instrução, para buscar proposta de
contratação, apresentando nestes, a título de sugestão, a proposta de
contratação de curso na modalidade EAD (0867360), encaminhada
por Pessoa Física, Rodrigo Hazin do
Nascimento (promotor de curso de natureza similar, no
ano passado, para os servidores detentores da GAS deste Tribunal),
para que, após analisadas, e se for do interesse e anuência superior,
autorize a competente contratação, para ministrar um curso sobre
tema afeto à respectiva área de atuação, aos 04 (quatro) servidores
deste Tribunal, que atualmente ocupam esse cargo e percebem a
GAS.

Isto posto, evoluo os autos, a Vossa Senhoria, para
apreciação e deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 06/04/2021, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0875290 e o código CRC EC9339AC.

0002191-79.2021.6.02.8000 0875290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2021.
 
Cuidam os autos de proposição apresentada pela Secretaria de

Gestão de Pessoas (0875290), tendo por base informação prestada pela
setorial competente (0866287), com o objetivo de promover a capacitação
dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário da Área
Administrativa com Especialidade em Segurança Judiciária, haja vista que
a Res. TSE nº 22.595/2007, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade de
Segurança – GAS, condiciona a continuidade da percepção da GAS à
participação, com aproveitamento, em Programa de Reciclagem Anual.

Consta dos autos a informação dos servidores beneficiários da
sobredita capacitação, bem como documentação, atestados de capacidade
técnica e custo do investimento (0867360, 0873446 e 0873451). A setorial
compentente dá conta também da existência de lastro orçamentário para
atender à demanda em questão, estimada em sua totalidade em R$2.120,00
(dois mil cento e vinte reais) para os 4 participantes.

Sigam os autos à Assessoria Jurídica desta Direção para  análise
e pronunciamento quanto à proposição apresentada.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/04/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0876548 e o código CRC 8F011D22.

0002191-79.2021.6.02.8000 0876548v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2021.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
 Em face da proposição de contratação de

curso online na modalidade EAD (0702010), impende trazer
aos autos a necessária verificação da compatibilidade de
preços. 

 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/04/2021, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0876811 e o código CRC CACD89ED.

0002191-79.2021.6.02.8000 0876811v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0876811, remeto os

autos à SEIC, para atender à diligência suscitada pela
Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2021, às 21:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878727 e o código CRC FD6BE6C7.

0002191-79.2021.6.02.8000 0878727v1
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E-mail - 0878820

Data de Envio: 
  14/04/2021 10:04:46

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    rodrigo.hazin@trt6.jus.br

Assunto: 
  Cusro atualização GAS - 0002191-79.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Para darmos andamento à contratação do curso de atualização da segurança judiciária para
manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança (GAS), solicitamos que nos seja apresentada,
com brevidade, a documentação abaixo:

a) Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública e/ou
empresas privadas;
b) Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.
Lisiana Teixeira Cintra
seic@tre-al.jus.br
82 99301 0575

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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De: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO <rodrigo.hazin@trt6.jus.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/04/2021 11:01 AM
Assunto: [seic] Cusro atualização GAS - 0002191-79.2021.6.02.8000

Bom dia!

Conforme solicitado seguem em anexo as notas de empenho e declaração de inexistência de nepotismo.

Estamos à disposição.

Att.
Rodrigo Hazin

Em qua., 14 de abr. de 2021 às 10:04, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezado senhor,
 
Para darmos andamento à contratação do curso de atualização da segurança judiciária para
manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança (GAS), solicitamos que nos seja
apresentada, com brevidade, a documentação abaixo:
 
a) Algumas notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública e/ou
empresas privadas;
b) Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.
 
 
Atenciosamente.
Lisiana Teixeira Cintra
seic@tre-al.jus.br
82 99301 0575
 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ
Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.
 
 
 
 
NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na
(Rua/Av) , (bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº ,
carteira de identidade nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio
na (Rua/Av)., nº, (bairro), (cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo
2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO
SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de
assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal.
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a
falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a
sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
 
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um)
a 3 (três) anos, se o documento é particular.
 
Maceió, de de 2021.
 
 
 
 
 
(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do
representante/sócio)"
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Anexados:

Arquivo: Nota_de_Empenho_3
alunos.html

Tamanho:
68k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo: Contrato TRE-MG_10
alunos.pdf

Tamanho:
177k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Nota_de_Empenho_8
alunos.html

Tamanho:
139k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo: DECLARAÇÃO CNJ TRE-
AL.pdf

Tamanho:
32k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 30380000 - Belo Horizonte - MG

 

CONTRATO

SEI nº 0005519-45.2020.6.13.8000
Contrato nº 070/20 – TREMG

                    

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MINAS GERAIS, E RODRIGO HAZIN DO
NASCIMENTO
 

 

                Pelo presente instrumento, de um lado a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Av.
Prudente de Morais, 100, Cidade Jardim, CNPJ nº 05.940.740/0001-21, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral,  Maurício Caldas
de Melo, de acordo com a delegação de competência contida no art. 2º, inciso VI, da Portaria
nº 67/2020 da Presidência deste Tribunal, publicada no DJE de 19/06/2020, e, do outro
lado, RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, CI nº 6.291.502, expedida por
SDS/PE, CPF nº 047.364.394-40, residente em Olinda/PE, na Rua Victor José Fernandes, 367,
ap. 201, Bairro Novo, a seguir denominado CONTRATADO, vêm ajustar o presente Contrato
de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
  

     

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de treinamento através
de curso de reciclagem e atualização, obrigatório, para os 09 (nove) agentes de segurança
judiciária do CONTRATANTE lotados no Núcleo de Segurança Institucional - NSEIS, bem como
para sua chefia, para manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança (GAS), nos
termos do Anexo deste instrumento.

 

Parágrafo Primeiro: O curso deverá ser ambientado em plataforma particular do
CONTRATADO, caso se mantenha o regime de plantão com trabalho HomeOffice, em função
da  Pandemia da Covid-19.

 

Parágrafo Segundo: A carga horária do curso será de 40 (quarenta) horas/aula, composto
por 4 módulos, conforme Anexo deste instrumento. 

 

Parágrafo Terceiro: O curso está previsto para ser ministrado período de 03 a 28/08/2020.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
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I. Elaborar o conteúdo que será ministrado;
 
II. Disponibilizar o conteúdo em sua plataforma MOODLE (moodlecloud.com);
 
III. Responsabilizar-se pela tutoria do conteúdo e emissão do certificado de

conclusão aos aprovados;
 
IV. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da

legislação vigente;
 
V.  Observar os critérios para prestação dos serviços e as demais obrigações

dispostos no Anexo deste instrumento;
 
VI.    Indicar o nome do seu preposto que será o contato usual para equacionar

os eventuais problemas relativos à prestação dos serviços;
 
VII.    Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o

número de telefone/fax, para que o CONTRATANTE mantenha os contatos necessários;
 
VIII. Atender às solicitações e determinações do CONTRATANTE, nos prazos

estabelecidos neste instrumento, bem como fornecer todas as informações e elementos
necessários à fiscalização dos serviços;

 
IX. Providenciar a regularização de pendências e/ou impropriedades ocorridas

na prestação dos serviços, apontadas pelos servidores designados para fiscalizar a execução do
Contrato, dentro do prazo estipulado pela comunicação escrita do CONTRATANTE;

 
X.    Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na contratação.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

I. Divulgar para os interessados as datas do curso;
 
II. Efetuar as inscrições dos participantes;
 
III. Disponibilizar os insumos necessários para que os agentes participem do

curso de reciclagem;
 
IV. Fornecer ao CONTRATADO todas as informações relacionadas com o objeto

deste Contrato, visando obter os melhores resultados na prestação dos serviços;
 
V.    Designar dois servidores (titular e suplente) do seu quadro de pessoal,

para representá-lo no acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados;
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VI.    Notificar o CONTRATADO, por escrito, por meio de fax, correio ou e-mail,
a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços, estabelecendo,
quando for o caso, prazo para a sua regularização.

 

Parágrafo Primeiro: Não obstante o CONTRATADO seja o único e exclusivo responsável pela
execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade do CONTRATADO, exercer a mais
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados,
podendo para isso registrar, em relatório, as deficiências porventura existentes na prestação
dos serviços, encaminhando cópia do mesmo ao CONTRATADO, para a correção das
irregularidades apontadas no prazo prescrito. 

 

Parágrafo Segundo: A existência de fiscalização, pelo CONTRATANTE, não exime
o CONTRATADO de sua total e exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados e
pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.    

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 

                Verificada a compatibilidade entre o serviço contratado e o executado, bem como
sua qualidade, a fiscalização emitirá o atestado de Recebimento Definitivo dos Serviços, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o término do curso.

 

Parágrafo Primeiro: Só haverá o Recebimento Definitivo dos Serviços após a análise dos
mesmos pelos servidores designados, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de não
aceitar serviços que não estejam de acordo com as especificações técnicas.

 

Parágrafo Segundo: O CONTRATADO fica obrigado a refazer os trabalhos que não satisfaçam
às condições contratuais, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, no prazo
estipulado na comunicação de impugnação emitida pela fiscalização.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
               

O valor total do contrato é de R$7.200,00 (sete mil e duzentos
reais), sendo:

 

-   R$6.000,00 (seis mil reais): valor a ser pago ao CONTRATADO;

-  R$1.200,00 (mil e duzentos reais): valor a ser recolhido ao INSS, incidente sob o salário-
de-contribuição, que, neste caso, corresponde a 20% sobre o valor bruto das horas-aula.

 

Parágrafo Primeiro: O valor da hora/aula é de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

 

Parágrafo Segundo: Caso haja necessidade de revisão dos valores contratados, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para restabelecer a relação entre
os encargos do CONTRATADO e a retribuição do CONTRATANTE pactuada inicialmente pelas
partes, o CONTRATADO deverá comprovar a configuração da álea econômica extraordinária e
extracontratual, nos termos do art. 65, II, d, da Lei 8.666/93.
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Parágrafo Terceiro: Para fins do disposto no parágrafo anterior, será devida a revisão dos
valores pelo CONTRATANTE a partir da data da solicitação formal do CONTRATADO.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

            O CONTRATADO deverá remeter ao CONTRATANTE a respectiva Nota Fiscal ou RPA a
partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao Recebimento Definitivo dos Serviços, e o
pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária, até o 5º (quinto) dia útil a contar do
recebimento do referido documento.

 

Parágrafo Primeiro: Ao efetuar o pagamento, haverá desconto de 11% relativos ao
recolhimento da contribuição previdenciária de autônomo, prevista na IN RFB/INSS n.
971/2009, restringindo-se o valor ao limite máximo do salário de contribuição.

 

Parágrafo Segundo: Somente não haverá desconto se for apresentada, junto ao Recibo de
Pagamento de Autônomo (RPA) ou Nota Fiscal de Pessoa Física, comprovação de que o
contribuinte já efetuou, no mês da prestação dos serviços, o recolhimento do valor máximo do
salário de contribuição.
 

Parágrafo Terceiro: O CONTRATADO, se não isento, deverá apresentar cópia do
comprovante de pagamento do ISS junto à Prefeitura local, juntamente com o RPA.

 

Parágrafo Quarto: O CPF constante do Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) ou Nota
Fiscal de Pessoa Física deverá ser o mesmo indicado na Proposta apresentada
pelo CONTRATADO e da Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de não ser
efetuado o pagamento

 

Parágrafo Quinto: Somente serão aceitas Notas Fiscais corretamente preenchidas e sem
rasuras.

 

Parágrafo Sexto: Considerar-se-á como a data do pagamento o dia da emissão da ordem
bancária a favor do CONTRATADO.

 

Parágrafo Sétimo: O pagamento será realizado mediante a emissão de qualquer modalidade
de ordem bancária, desde que o CONTRATADO efetue a cobrança de forma a permitir o
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

 

Parágrafo Oitavo: Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

 

I = (TX/100) / 365
EM = I x N x VP, onde:

 

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do presente contrato é de 6 (seis) meses, iniciando-se em
1º de agosto de 2020 e encerrando-se em 31 de janeiro de 2021.

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

As despesas decorrentes deste instrumento, correrão à conta de dotação
orçamentária na seguinte classificação:

3390.36.33 - Serviços de Seleção e Treinamento
3391.47.18 – Contribuições Previdenciárias – Serviços de Terceiros
Ação: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral

                       Programa de Trabalho: 02.122.0033.20GP.0031
                       LOA: 13.978/2020
                       Unidade Orçamentária: 14.113

 

Parágrafo Único: Foram emitidas as Notas de Empenho 2020NE001967 e 2020NE001968,
para atender às despesas deste instrumento.

 

CLÁUSULA NONA - DO FUNDAMENTO LEGAL

 

Este Contrato é celebrado com fundamento no art. 25, inc. II, c/c art. 13, inc.
VI da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se os contratantes às demais normas da referida lei.

 

Parágrafo Único: Integram o presente Contrato a proposta do CONTRATADO, o Termo de
Referência e todos os atos e termos referentes ao processo respectivo.

 

CLÁUSULA DEZ - DA PUBLICAÇÃO

 

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato,
no Diário Oficial da União, conforme preceitua o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

 

O descumprimento das cláusulas deste Contrato sujeitará ao CONTRATADO às
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93, observados os termos dispostos nesta
Cláusula.
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Parágrafo Primeiro: Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido neste
instrumento, o CONTRATADO ficará sujeito à multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos
por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado, até o período
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do qual será cobrada multa no montante de 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.
 

Parágrafo Segundo: O inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato acarretará ao
CONTRATADO multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao
inadimplemento, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Terceiro: Se o valor da multa compensatória for comprovadamente menor do que
o prejuízo sofrido com o inadimplemento, poderá ser exigida indenização suplementar.

 

Parágrafo Quarto: Configurada infração injustificada a qualquer outra obrigação prevista
neste instrumento, fica o CONTRATADO sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
total do contrato ou valor referente à parte inadimplida, se for o caso, sem prejuízo das
demais penalidades legais.

 

Parágrafo Quinto: As multas aplicadas em decorrência do presente instrumento poderão ser
descontadas do saldo havido pelo CONTRATADO junto ao CONTRATANTE, conforme arts. 86,
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/93.

 

Parágrafo Sexto: Quando inviáveis ou insuficientes as compensações previstas no parágrafo
anterior, o CONTRATADO será intimado a recolher o valor restante ou integral da multa
apurada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação, sob pena de cobrança
judicial.

 

Parágrafo Sétimo: O não pagamento da multa poderá ensejar a aplicação de penalidade
mais gravosa ao CONTRATADO.

 

Parágrafo Oitavo: A aplicação de penalidades depende de procedimento administrativo,
garantindo-se ao CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa.

 

Parágrafo Nono: As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

Parágrafo Dez: A desídia na regularização dos serviços poderá ensejar, a critério do
CONTRATANTE, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades legais.

 

Parágrafo Onze: O período de atraso será contado em dias corridos.

 

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO

 

A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n.º
8.666/93 assegurará ao CONTRATANTE o direito de instaurar procedimento administrativo com
vistas à rescisão do Contrato, numa das formas previstas no art. 79 e com as consequências
do art. 80 do mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
                

I. Conforme dispõem a Constituição Federal em seu art. 195, §3º, e a Lei nº.
9.012/95 no art. 2º, que exigem a inexistência de débito relativo às contribuições sociais para
que se contrate com o Poder Público, ao CONTRATADO comprovará a sua regularidade,
mediante apresentação da Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados (nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751, de 02 de outubro de
2014), e do Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, em original ou
cópia autenticada, quando não for possível confirmar a autenticidade das mesmas nos sítios
oficiais dos respectivos órgãos na internet, como condição necessária para esta contratação,
mantendo essa documentação sempre atualizada na vigência do presente instrumento.

 
II. A prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

deverá, igualmente, ser comprovada mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.º 12.440/2011, que inseriu o Título VII-A na
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943. 

 
III. O CONTRATANTE não aceitará pedidos de reembolso de serviços e/ou

materiais adicionais, por parte do CONTRATADO, que não tenham sido contemplados na
proposta orçamentária apresentada e que ultrapassem o valor fixado neste contrato.

 
IV. É vedada a subcontratação total ou parcial da prestação dos serviços.
 
V. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre o

CONTRATANTE e ao CONTRATADO serão feitos por escrito, nas ocasiões próprias, não sendo
aceitos quaisquer entendimentos verbais.

 
VI.  O CONTRATADO se obriga a utilizar  de forma privativa e confidencial os

documentos fornecidos pelo CONTRATANTE  para execução do serviço.
 

CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO
        

Por força do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e no art. 55,
§2º, da Lei n.º 8.666/93, o foro da Seção Judiciária de Minas Gerais será o competente para
dirimir questões resultantes do presente instrumento.

 
 
E, por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam as partes o presente

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2020.
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
Maurício Caldas de Melo 

Diretor-Geral
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RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO
 

 

 

ANEXO
 

1 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

      1.1 Controle de Acesso (10h)

Conhecer os conceitos e definições relativos ao controle de acesso;

Diferenciar revista pessoal e abordagem;

Conhecer os aspectos relevantes ao planejamento do controle de acesso;

Conhecer a legislação que embasa o controle de acesso e a revista pessoal;

Conhecer as tecnologias biométricas de controle de acesso;

Entender o funcionamento e procedimentos dos portais detectores de metais;

Entender o funcionamento e procedimentos dos scanners (raio-X);

Vivenciar a identificação de armas de fogo e outros materiais potencialmente perigosos
através de imagens do scanner.

  1.2  Segurança de Autoridades (10h)

Conhecer os fundamentos do serviço de segurança de autoridades;

Identificar os fatores fundamentais para o sucesso de uma missão de segurança de
autoridades;

Conhecer os grupos de execução e os círculos de segurança;

Identificar as formações de segurança aproximada a pé;

Conhecer os tipos de embarque e procedimentos nos deslocamentos motorizados em
comboio.

    1.3 Segurança Física das Instalações (10h)

Entender o conceito de segurança física das instalações e os fatores determinantes para
o seu planejamento;

Identificar os benefícios advindos do serviço de segurança patrimonial;

Compreender a importância do homem no serviço de segurança das instalações.

 1.4 Gerenciamento de Crises e Conflitos (10h)

Entender o que são crises e conflitos e os meios para sua resolução;

Identificar os elementos da inteligência emocional e sua importância para o desempenho
da atividade de agente de segurança;

Conhecer os fundamentos da negociação;

Identificar o papel do agente de segurança ao se deparar com uma crise.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA CLÁUDIA BARROSO FRAGA, Testemunha, em
21/07/2020, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LAVÍNIA SIMÕES CARNEIRO AUGUSTO, Técnico
Judiciário, em 21/07/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO CALDAS DE MELO, Diretor(a) Geral, em
23/07/2020, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, Usuário Externo,
em 24/07/2020, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
mg.jus.br/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0802518 e o código CRC 73223D78.

0005519-45.2020.6.13.8000 0802518v21
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DECLARAÇÃO

Eu,  Rodrigo  Hazin  do  Nascimento,  inscrito  no  CPF  sob  o  número
047.364.394-40, DECLARO, sob as penas da lei e nos termos do artigo
2º,  inciso  V,  da  Resolução CNJ  n°  07/2005,  com redação  dada pela
Resolução CNJ n° 229/2016 que não possuo cônjuge, companheira ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
e que manterei essa condição durante todo o prazo de vigência
contratual.

Por  ser  verdade,  firmo  a  presente  declaração  para  que  produza  os
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar
a  imputação  de  sanções  civis,  administrativas,  como a  sanção  penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição
abaixo:

Art.  299 Omitir,  em documento público ou particular,  declaração que
nele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena:
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público;
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

Recife, 14 de abril de 2021

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

CPF: 047.364.394-40
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO ROBERTO DA SILVA, Secretário(a), em 14/07/2020, às 17:17, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0857744 e o código CRC 121C303A.

0001109-68.2020.6.12.8000 0857744v2
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Documento assinado eletronicamente por ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a), em 05/08/2020, às
15:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral, em 06/08/2020,
às 13:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1242023 e o código
CRC 4671DDD6.

0014457-18.2020.6.17.8000 1242023v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de participação no curso de atualização da

segurança judiciária para manutenção da Gratificação por
Atividade de Segurança - GAS, modalidade à distância (EAD),
abordando o tema Tencologias de Menor Potencial
Ofensivo, promovido por Rodrigo Hazin do Nascimento,
conforme proposta evento 0867360, pelos servidores
ocupantes do cargo de Técnico Judiciário da Área
Administrativa com Especialidade em Segurança Judiciária.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações, em atendimento à diligência feita pela AJ-DG
(0876811), para verificação da compatibilidade do preço, no
valor total unitário de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) e
total de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), para 04
(quatro) servidores, 30 (trinta) horas-aula.

 
A compatibilidade do preço ofertado resta

demonstrada por meio de documentos fiscais e instrumentos
contratuais de objetos idênticos, 0879634, comercializados
pela futura contratada, conforme se observa do quadro a
seguir:

 

Órgão Data Valor
Total

Qtde
servidor

Horas
aula

Valor
Por

pessoa

TRE/MG 21/07/20 R$
7.200,00 9 40 R$

800,00
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TRE/MS 08/07/20 R$
1.800,00 3 40 R$

600,00

TRE/PE 05/08/20 R$
10.590,00 8 32 R$

1.323,75
Pretensa contratação

TRE/AL
R$

2.120,00 4 30 R$
530,00

 
Consta dos autos comprovação da regularidade

fiscal, trabalhista e consulta ao Cadin - 0879789 de Rodrigo
Hazin do Nascimento, CPF: 047.364.394-40,  bem como
delcaração de inexistência de nepotismo - página 12 do evento
0879634.

 
Diante do exposto, entendemos que resta

demonstrada a compatibilidade do preço ofertado, sugerindo,
s.m.j, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 15/04/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879641 e o código CRC 2985B172.

0002191-79.2021.6.02.8000 0879641v1
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Prefeitura Municipal de Olinda

Secretaria da Fazenda e da Administração

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 103.657

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as
dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data,
pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza
fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO do
Município.

Contribuinte:

C.P.F.:

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

047.364.394-40

Inscrição no CMC: 056.460-5  -  ATIVIDADE ENCERRADA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço http://www.sefad.olinda.pe.gov.br, pelo agente recebedor.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida Gratuitamente

Código de Validação: EEXR71945

Olinda, 15 de ABRIL de 2021

Certidão Válida por 120 dias (Conforme Art. 309, Parágrafo 5° do CTMO com validade
estendida pelo Art. 3° Parágrafo 1° Decreto Municipal nº 054/2020
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15/04/2021

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO
CPF: 047.364.394-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:34:14 do dia 15/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2021.
Código de controle da certidão: 4978.6AED.761E.2F92
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO
CPF: 047.364.394-40
Certidão nº: 12718286/2021
Expedição: 15/04/2021, às 16:32:22
Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito(a) no CPF sob
o nº 047.364.394-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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01941387470Usuário:

15/04/2021 16:30:24Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO Adimplente04736439440
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0879641, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2021, às 07:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879991 e o código CRC 3720B56A.

0002191-79.2021.6.02.8000 0879991v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2021.
Aferida a compatibilidade de preços (doc. 0879641),

devolvo os autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2021, às 22:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0880493 e o código CRC DC50871A.

0002191-79.2021.6.02.8000 0880493v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002191-79.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
ASSUNTO : CURSO ONLINE: RECICLAGEM PARA MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS)

 

Parecer nº 402 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Trata o presente procedimento de pretensão de
participação dos servidores ocupantes do cargo de Técnico
Judiciário da Área Administrativa com Especialidade em
Segurança Judiciária Aldair José dos Santos, Antônio Rita dos
Santos Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti, no curso a ser realizado em modalidade à
distância (EAD) "Curso de atualização da segurança
judiciária para manutenção da Gratificação por
Atividade de Segurança (GAS)", promovido pelo Sr.
Rodrigo Hazin, CPF nº 047.364.394-40, em data a ser
definida, no valor total unitário de R$ 530,00 (quinhentos e
trinta reais) e total de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte
reais), para os 04 (quatro) servidores, 30 (trinta) horas-aula.

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 

No evento (0866287),  a Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional informa a existência de
verba orçamentária na ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à demanda em apreço, em observância
ao previsto no Plano Anual de Capacitação -
Institucional/2021 (0838367) sendo a presente
ação contemplada, para a unidade solicitante.

Por pertinente, transcreve-se trecho da antedita
informação da SRACF:
 

Como é cediço, a Resolução do TSE nº
22.595/2007, a qual dispõe sobre
a Gratificação de Atividade de Segurança
– GAS, especificamente em seu artigo
3º, condiciona a continuidade da
percepção da GAS, por parte dos
servidores ocupantes do cargo de Técnico
Judiciário da Área Administrativa com
Especialidade em Segurança Judiciária, à
participação, com aproveitamento, em
Programa de Reciclagem Anual.
Em observância à referida norma, bem
como ao previsto no Plano Anual de
Capacitação -
Institucional/2021 (0838367),
submetemos ao crivo da alta
administração deste Tribunal, a título de
sugestão, proposta de contratação
de curso na modalidade EAD
(0867360), encaminhada
por Pessoa Física, Rodrigo Hazin do
Na s c i me nt o (promotor de curso de
natureza similar, no ano passado, para os
servidores detentores da
GAS deste Tribunal), para que, após
analisada, e se for do interesse e
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anuência superior, autorize a
competente contratação, para a
capacitação dos 04 (quatro) servidores
deste Tribunal, que atualmente ocupam
esse cargo e percebem a GAS (ALDAIR
JOSÉ DOS SANTOS, ANTÔNIO RITA
DOS SANTOS NETO, CARLOS
ANTÔNIO VIEIRA COSTA
e KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI).
 

Constam dos autos 0879789, Certidão de
regularidade fiscal municipal, Certidão negativa de débitos
relativos à Receita Federal, Certidão negativa de débitos
trabalhistas e consulta ao CADIN e, em 0879634 - pag.12,
Declaração de inexistência de prática de nepotismo.

Por sua vez a SEIC (0879641), em face dos
documentos presentes em 0879634, entendeu "demonstrada a
compatibilidade e do preço ofertado, sugerimos, s.m.j, a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93." 

Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos
autos.  

Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.   

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Dessa forma,  prossegue-se na análise da 

contratação direta, quanto ao aspecto da legalidade,  na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação), 
sabendo-se que as contratações que tenham por objeto a
realização de cursos, treinamentos, capacitação e
especializações de servidores públicos podem ser
formalizadas por intermédio de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com fulcro nos artigos 13 e 25 da
Lei n° 8.666, de 1993, que assim dispõem: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
(...)
 
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:
(.. ) 
II - para a contratação de serviços
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
(...)
§ 1º Considera-se de notória
especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita
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relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato."

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

Tribunal de Contas da União fixou o entendimento de que é
viável a inexigibilidade de licitação para contratações de tal
jaez, tal como consta na Decisão nº 439/1998 - Plenário,
  Acórdão nº 1.089/2003 - Plenário e Acórdão nº 654/2004 - 2ª
Câmara, entre outras, fulcrado no fato de que a natureza
dessas contratações não possibilita uma seleção dos
particulares segundo critérios objetivos, devendo a
 Administração demonstrar a singularidade do objeto a ser
executado e a notoriedade da instituição a ser contratada
(Acórdão nº 2176/2012 - Plenário), em face do que dispõe
o inciso II, do art. 25, da Lei de Licitações, sem olvidar de que
 a singularidade do objeto a ser prestado, na ensinança  de
Marçal Justen Filho, "deve ser entendida como uma
característica especial de algumas contratações de serviços
técnicos especializados. (...) singular é a natureza do serviço,
não o número de pessoas capacitadas a executá-
lo".  (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 12a Edição. São Paulo: Dialética,
2008, p. 350.)

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU
previa:

 
"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 

 
"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
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MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos)

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação,  é imperiosa a  justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a  proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,  
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:
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"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
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licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Dessa forma,  não obstante eventuais  dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.
 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Segue lista de verificação exigida no Anexo X
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

ANEXO X - Contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, de cursos de atualização, capacitação e/ou
desenvolvimento deverá ser verificada pela Assessoria
Jurídica da Direção-Geral ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento.
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Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0866287

2 É possível afirmar que é singular a necessidade pública que
demanda a contratação do curso?  X  

3
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

4
A inviabilidade de competição teve sua origem na contratação
do serviço técnico de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal (art. 25, II da Lei nº 8.666/93):

X   

5 O procedimento está instruído com o detalhamento do
conteúdo do curso requerido? X  0867360

6
O conteúdo do curso atende adequadamente à necessidade
pública identificada pelo demandante da contratação e/ou
destinatário dos conhecimentos?

X   0867360

7 O procedimento está instruído com currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso?   X  0873446

8

É possível afirmar que é notoriamente reconhecido no
mercado o fornecedor do curso selecionado? Há elementos
que fundamentam o reconhecimento da alegada notoriedade
pelo demandante da contratação e/ou pelo destinatário dos
conhecimentos?

 X  

9
Existe na localidade sede do órgão, algum outro fornecedor
do conteúdo do curso selecionado e que tenha previsão de
realizar curso idêntico ou similar nos próximos meses (no
caso de evento fora do Estado)?

 X  

10
Foi verificada pela CODES a relação de compatibilidade entre
o objeto da futura contratação e as atribuições do(s)
destinatário(s) dos conhecimentos?

X  0866287

11
Houve a devida reserva de crédito orçamentário ou a
confirmação de que há recurso disponível pela unidade
competente?

X  0866287

12A proposta de preços demonstra-se compativel com os
preços X   0879641 e

0879634

 
praticados no mercado, considerando, sobretudo, o subsídio
de fornecimento ou prestação de serviços para outros
órgãos (notas fiscais, faturas, notas de empenho)
constantes do respectivo processo administrativo?

   

13A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X   

14Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na
proposta ou em documento separado? X  0867360

15

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res.
CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0879634

16O valor da contratação exige a publicação na imprensa
oficial?  X  
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Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoEvento/Obs.

17

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os
seus dados relativos à regularidade fiscal válidos?  X  

1 FGTS  X  

2. INSS X  0879789

3. Receita Federal X  0879789

4. Tributos Estaduais e Municipais (quando exigido) X  0879789

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas X  0879789

18Consta consulta ao CADIN? X  0879789

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência?

 X

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO
 
Concluindo, esta Assessoria Jurídica, nos termos do

inciso X, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), opina favoravelmente à contratação
do Sr. Rodrigo Hazin do Nascimento, inscrito no CPF nº
047.364.394-40, visando à participação dos
servidores Aldair José dos Santos, Antônio Rita dos Santos
Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti, no Curso online "Curso de atualização da
segurança judiciária para manutenção da Gratificação
por Atividade de Segurança (GAS)", com data ainda a ser
definida, com carga horária de 30 (trinta) horas, no valor
de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), a inscrição por
participante, perfazendo o total de R$ 2.120,00 (dois mil cento
e vinte reais), conforme proposta (0867360), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
20/04/2021, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 20/04/2021, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0880893 e o código CRC 25868B91.

0002191-79.2021.6.02.8000 0880893v11
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de abril de 2021.
Tendo em conta o Parecer 402 (0880893), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, tornem-se os autos
conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a contratação do Sr.
Rodrigo Hazin do Nascimento, inscrito no CPF nº
047.364.394-40, visando à participação dos
servidores Aldair José dos Santos, Antônio Rita dos Santos
Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti, no Curso online "Curso de atualização da
segurança judiciária para manutenção da Gratificação
por Atividade de Segurança (GAS)", com data ainda a ser
definida, com carga horária de 30 (trinta) horas, no valor
de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), a inscrição por
participante, perfazendo o total de R$ 2.120,00 (dois mil cento
e vinte reais), conforme proposta (0867360), tudo
com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/04/2021, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0881432 e o código CRC 31EE2E13.

0002191-79.2021.6.02.8000 0881432v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2021.
Versam os autos sobre pretensão de participação

dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário da Área
Administrativa com Especialidade em Segurança Judiciária deste
Tribunal, os Srs. Aldair José dos Santos, Antônio Rita dos Santos
Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes Cavalcanti, na
capacitação a ser realizada em modalidade à distância (EAD),
intitulado "Curso de atualização da segurança judiciária
para manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança
(GAS)", promovido pelo Sr. Rodrigo Hazin, CPF nº 047.364.394-40,
em data a ser definida, no valor unitário de R$ 530,00 (quinhentos e
trinta reais), perfazendo o total de R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte
reais), para os 04 (quatro) servidores, com carga horária de 30
(trinta) horas-aula.

Considerando as atuais limitações orçamentárias,
determino a remessa deste processo eletrônico à Seção de
Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional - SRACF para que
se pronuncie acerca da existência de verba para custear o referido
curso.

Após, retornem-se os autos à Presidência para
deliberação.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente    

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/04/2021, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0882610 e o código CRC 10746315.

0002191-79.2021.6.02.8000 0882610v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2021.
À Presidência,
 
Em cumprimento ao Despacho GPRES (0882610),

informo que há verba suficiente  na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos, para atender à despesa calculada
em R$2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), referente à
contratação do Sr. Rodrigo Hazin do Nascimento , para
ministrar um curso, na modalidade EAD, aos Técnicos
Judiciários da Área Administrativa com Especialidade em
Segurança Judiciária, que percebem a GAS, neste Tribunal,
objeto destes autos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 26/04/2021, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0883301 e o código CRC 8FAEFA4C.

0002191-79.2021.6.02.8000 0883301v1

Despacho SRACF 0883301         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 64



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002191-79.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Capacitação. Art. 25, caput, Lei 8.666/1993.

 

Decisão nº 856 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 402/2021 (0880893), bem
como a manifestação da Seção de Recrutamento, Avaliação e
Capacitação Funcional - SRACF (0883301), além de toda a instrução
ora efetivada nos autos, cujo teor aponta para a possibilidade da
contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei
nº 8.666/93, o reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos
moldes da Conclusão do Sr. Diretor Geral (0881432) e AUTORIZO,
com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a contratação do
Sr. Rodrigo Hazin do Nascimento, Agente de Segurança do Tribunal
Regional do Trabalho - 6ª Região, inscrito no CPF sob o nº
047.364.394-40, com vistas a ministrar o curso, em modalidade à
distância (EAD), intitulado "Curso de atualização da segurança
judiciária para manutenção da Gratificação por Atividade de
Segurança (GAS)", destinado aos servidores ocupantes do cargo de
Técnico Judiciário da Área Administrativa com Especialidade em
Segurança Judiciária, Srs. Aldair José dos Santos, Antônio Rita dos
Santos Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti, com data de realização a ser definida, carga horária de
30 (trinta) horas, no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta
reais) a inscrição por participante, perfazendo o total de R$
2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), nos termos da
proposta 0867360.

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais medidas necessárias, por
suas unidades competentes, com posterior direcionamento à
Secretaria de Gestão de Pessoas para as providências de estilo,
inclusive as relativas à definição da data de realização do curso,
visando ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/04/2021, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0884016 e o código CRC DA161690.
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
À CODES/SRACF para as providências da decisão

856 0884016.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 30/04/2021, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886159 e o código CRC B739659C.

0002191-79.2021.6.02.8000 0886159v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
 
 
Diante da Decisão 856, 0884016, encaminho os

presentes autos à COFIN, para emissão da competente Nota
de Empenho.

 
Concomitantemente, à SEIC para os devidos

registros no Portal da Transparência.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/05/2021, às 10:24, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886371 e o código CRC 249DF246.

0002191-79.2021.6.02.8000 0886371v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0886371).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/05/2021, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886644 e o código CRC 1169FED5.

0002191-79.2021.6.02.8000 0886644v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/05/2021, às 22:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/05/2021, às 09:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/05/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887443 e o código CRC F251559B.

0002191-79.2021.6.02.8000 0887443v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 190(RO 425).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/05/2021, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887445 e o código CRC AE343526.
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE190 (0887443).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/05/2021, às 22:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887733 e o código CRC B0929081.
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.

 

À SRACF, após assinatura da Nota de Empenho 0887443,
para encaminhamento ao contratado.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/05/2021, às 19:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887800 e o código CRC 01D963D7.

0002191-79.2021.6.02.8000 0887800v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2021.
Encaminhamos os presentes autos para comunicar aos

servidores abaixo listados, que foram inscritos no curso
de Atualização da Segurança Judiciária para Manutenção da
Gratificação por Atividade de Segurança (GAS), de acordo com
a  Resolução do TSE nº 22.595/2007, a qual dispõe sobre
a Gratificação de Atividade de Segurança – GAS:

- ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS 

- ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO 

- CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA

- KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI)

 

A capacitação será realizada através da
plataforma Moodle do Instrutor Rodrigo Hazin, no período de 30 de
junho a 30 de julho de 2021. O documento 0867360 contem mais
informações do curso. As orientações de acesso serão enviadas pelo
contratado, para o e-mail funcional dos participantes 10 dias antes do
início da capacitação.

Por fim, solicitamos aos servidores acima listados que
confirmem até o dia 17/05, nestes autos, a ciência da inscrição
para participar da referida capacitação, e se, não estiverem tendo
acesso ao e-mail funcional, que indiquem outro, para que a
comunicação com o instrutor Rodrigo seja realizada.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 06/05/2021, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2021.
 
 
À SEPAT, para ciência do Despacho SRACF

0888673 ao servidor Antônio Rita dos Santos Neto.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/05/2021, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888858 e o código CRC 96AEED2C.

0002191-79.2021.6.02.8000 0888858v1

Despacho COMAP 0888858         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 77



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 

A regulamentação realizada pela Resolução CNJ 344/2020, em relação às atribuições e à
denominação dos cargos dos servidores que desempenham atividades afetas à
segurança não é nova e foi objeto de consideração pela Lei 11.416/2006 que definiu,
em seu art. 4º, §2º, que os ocupantes de cargos da carreira de Analista e Técnico
Judiciário com especialidade em segurança seriam denominados, para fins de
identificação funcional, como Inspetor e Agente de Segurança Judiciária,
respectivamente. Confira-se:

Art. 4º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o
seguinte:

I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de planejamento; organização;
coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de
laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de
complexidade;

II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e
administrativo;

III - Carreira de Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional. (...)

§ 2º Aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista Judiciário – área administrativa e
da Carreira de Técnico Judiciário – área administrativa cujas atribuições estejam
relacionadas às funções de segurança são conferidas as denominações de Inspetor e
Agente de Segurança Judiciária, respectivamente, para fins de identificação funcional.

Assim, para fins de identificação funcional, aos integrantes das carreiras de nível médio
ou superior, cujas atribuições estiverem relacionadas com funções de segurança, a lei
já confere denominações de Inspetor e Agente de Segurança Judiciária, ficando mantida
a denominação das respectivas carreiras de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário.
Com esses vetores, entendo pela possibilidade de alteração da denominação dos
cargos cujas atribuições estejam relacionadas à segurança, conferindo ao cargo da
carreira de Analista Judiciário a denominação de Inspetor de Segurança Judiciária e ao
de Técnico Judiciário a denominação de Agente de Segurança Judiciária, para fins de
identificação funcional, nos termos do art. 4º, §2º da Lei 11.416/2006.

No que se refere à alteração da nomenclatura da especialidade, de
"segurança judiciária" para "polícia judicial", igualmente não se verifica
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impedimento, posto que, na presente hipótese, trata-se de necessária alteração da
especialidade, sem maiores desdobramentos quanto às atividades inerentes aos
respectivos cargos, conforme prevista no artigo 6º do Anexo I da Portaria Conjunta 3
do STF, de 31/03/2007, assim redigido:

Art. 6º Poderão ocorrer alterações de área de atividade e/ou de especialidade dos
cargos vagos, observado o seguinte:

I – caso inexista concurso público em andamento, assim considerado aquele cujo edital
de abertura tenha sido publicado e o de homologação do resultado ainda não tenha
sido publicado na imprensa Oficial da União;

II - existindo concurso público com prazo de validade em vigor, tenham sido totalmente
preenchidas as vagas previstas no edital.

Verifica-se que o intuito da Res. CNJ nº 344/2020, dentre outras ações, é de atualizar a
nomenclatura da especialidade dos cargos, a cujos servidores são atribuídos o
exercício do poder de polícia judicial, observadas às limitações propostas pela
Resolução CNJ 344/2020, mantendo inalterada a área de atividade e atribuições dos
cargos, em sua essência.

É forçoso reconhecer que a Resolução CNJ 344/2020 é o fundamento de validade para
o estabelecimento de diretrizes internas acerca do exercício do poder de polícia
administrativa no âmbito do Poder Judiciário. 

É imprescindível, para atuação na área de segurança institucional com o
poder de polícia, s.m.j., determinado pela Resolução CNJ nº 344/2020, que
este Tribunal defina, o quanto antes, se o teor da Resolução CNJ nº
344/2020 atinge aos atuais servidores deste regional do Cargo de Técnicos
Judiciário - Especialidade em Segurança, atualmente identificados como
Agentes de Segurança Judicial .

Diante do acima exposto, solicito que sejam implementadas, pela unidade
administrativa competente, as ações referentes à alteração da
nomenclatura do cargo, citado no parágrafo anterior, e à identificação
funcional dos integrantes da carreira com atribuições de Polícia Judicial
(Agentes da Polícia Judicial).

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889023 e o código CRC 0BACD10A.

0002191-79.2021.6.02.8000 0889023v1
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E-mail - 0891297

Data de Envio: 
  12/05/2021 10:45:27

De: 
  TRE-AL/1ª ZONA ELEITORAL - MACEIÓ <ze0001@tre-al.jus.br>

Para:
    aldairsantos@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Gratificação de Atividade de Segurança

Mensagem: 
  Prezado servidor,

Segue informações de seu interesse.

Att.,

Kleber Torres
1ª ZE

Anexos:
    Despacho_0889023.html
    Decisao_0884016.html
    Parecer_0880893.html

E-mail 1ª ZE 0891297         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 80



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2021.
Ao Senhor Diretor-Geral, submeto o pedido

veiculado no Despacho SEPAT 0889023, por se tratar de
matéria que exorbita da competência desta Secretaria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/05/2021, às 20:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0893505 e o código CRC 7D3CF6C0.

0002191-79.2021.6.02.8000 0893505v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
Considerando a solicitação veiculada no Despacho

SEPAT 0889023, faço encaminhar o feito à Secretaria de
Gestão de Pessoas com vistas à emissão de pronunciamento
acerca da matéria, por parte de sua unidade técnica
competente. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/05/2021, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0893952 e o código CRC ECB27133.

0002191-79.2021.6.02.8000 0893952v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
Em atenção ao despacho GDG 0893952, encaminho

os autos à COPES/SIPNP para análise e manifestação acerca
do que consta no despacho SEPAT 0889023.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 19/05/2021, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894118 e o código CRC BE543256.

0002191-79.2021.6.02.8000 0894118v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
Senhor Chefe da SIPNP,
 
Estou anexando, como fonte de consulta, 01 (um)

arquivo contendo o inteiro teor da Resolução CNJ nº
344/2020 e 01 (um) arquivo contendo considerações/parecer,
sobre o tema em análise.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 19/05/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894583 e o código CRC 7D17E723.

0002191-79.2021.6.02.8000 0894583v1
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Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

RESOLUÇÃO No 344, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020.

Regulamenta  o  exercício  do  poder  de
polícia  administrativa  no  âmbito  dos
tribunais,  dispondo sobre as atribuições
funcionais  dos  agentes  e  inspetores  da
polícia judicial. 

O  PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,  no

uso de suas atribuições legais e regimentais; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República assegura ao Poder

Judiciário autonomia administrativa (art. 99) e atribui ao Conselho Nacional de Justiça a

missão de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da

Magistratura (art.  103-B, § 4o, I), além de garantir a autoridade e independência dos

órgãos judiciários;

CONSIDERANDO que a segurança institucional é a primeira condição

para  garantir  a  independência  dos  órgãos  judiciários,  na  forma  dos  arts.  10  da

Declaração Universal dos Direitos Humanos; 14, I, do Pacto Internacional dos Direitos

Civis e Políticos; 2o e 9o do Código Ibero-Americano de Ética Judicial e 1o do Código de

Ética da Magistratura;

CONSIDERANDO a autorização legal (arts. 3o e 9o, § 1o, II, ambos da

Lei Federal no 12.694/2012) conferida aos tribunais para a tomada de medidas para o

reforço  da  segurança  nas  suas  instalações  físicas,  incluindo  a  proteção  pessoal  de

autoridades  judiciais  em  situação  de  risco,  inclusive  pelos  órgãos  de  segurança

institucional,  a  quem compete  também  a  promoção  de  condições  para  a  segurança

patrimonial, valendo-se de meios de inteligência para assegurar o pleno exercício das

atribuições dos servidores e magistrados;
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Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

CONSIDERANDO a  decisão  proferida  pelo  Plenário  do  CNJ  no

julgamento do Procedimento de Controle Administrativo no 0005286-37.2010.2.00.000,

no sentido de que cumpre ao próprio Poder Judiciário exercer o poder de polícia dentro

das suas instalações;

CONSIDERANDO que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos

autos da Consulta no 0001370-24.2012.2.00.0000, assentou que o CNJ tem atribuição

constitucional  para  regulamentar  de  forma  geral  o  exercício  do  poder  de  polícia

administrativa interna dos tribunais;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  regulamentação  das  atribuições

dos  agentes  e  inspetores  da  polícia  judicial  para  a  materialização  da  segurança

institucional do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO  a  deliberação  do Plenário  do  CNJ na  57ª  Sessão

Extraordinário, realizada em 8 de setembro de 2020, nos autos do Ato Normativo no

0006464-69.2020.2.00.0000; 

RESOLVE:         

Art.  1o Os presidentes  dos  tribunais  respondem pelo  poder  de  polícia

administrativa  do  tribunal,  cujo  exercício  se  dará  por  eles,  pelos  magistrados  que

presidem  as  turmas,  sessões  e  audiências,  e  pelos  agentes  e  inspetores  da  polícia

judicial,  podendo  estes  e  aqueles,  quando  necessário,  requisitar  a  colaboração  de

autoridades externas. 

Parágrafo  único.  O  exercício  do  poder  de  polícia  administrativa  se

destina a assegurar a boa ordem dos trabalhos do tribunal, a proteger a integridade dos

seus bens e serviços, bem como a garantir a incolumidade dos magistrados, servidores,
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Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

advogados, partes e demais frequentadores das dependências físicas dos tribunais em

todo o território nacional.

Art. 2º Havendo a prática de infração penal nas dependências físicas do

tribunal envolvendo pessoa sujeita à sua jurisdição, o presidente poderá, sem prejuízo da

requisição  da  instauração  de  inquérito  policial,  instaurar  procedimento  apuratório

preliminar, ou delegar tal função a outra autoridade competente.

§  1o Havendo  flagrante  delito  nas  dependências  dos  tribunais,  o

presidente, os magistrados mencionados no art. 1o e os agentes e inspetores da polícia

judicial darão voz de prisão ao autor do fato, mantendo-o sob custódia até a entrega à

autoridade policial competente para as providências legais subsequentes. 

§  2o Caso  sejam  necessárias  à  instrução  do  procedimento  apuratório

preliminar mencionado no  caput  deste artigo, poderá a autoridade judicial determinar

aos  agentes  e  inspetores  da  polícia  judicial  a  realização  de  diligências  de  caráter

assecuratório que se entendam essenciais. 

Art.  3o Os  presidentes  dos  tribunais,  os  magistrados  que  presidem as

turmas, sessões e audiências, e os agentes e inspetores da polícia judicial deverão pautar

suas  ações  norteados  pelos  princípios  da  Política  Nacional  de  Segurança  do  Poder

Judiciário, descritos no art. 3o da Resolução CNJ no 291/2019, nos seguintes termos: 

I – preservação da vida e garantia dos direitos e valores fundamentais do

Estado Democrático de Direito; 

II – autonomia, independência e imparcialidade do Poder Judiciário;

III  –  atuação  preventiva  e  proativa,  buscando  a  antecipação  e  a

neutralização de ameaças e atos de violência; 

IV – efetividade da prestação jurisdicional e garantia dos atos judiciais; 

V – integração e interoperabilidade dos órgãos do Poder Judiciário com

instituições de segurança pública e inteligência; e 

VI – análise e gestão de riscos voltados à proteção dos ativos do Poder

Judiciário.
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Art.  4o São  atribuições  dos  agentes  e  inspetores  da  polícia  judicial,

assegurado o poder de polícia: 

I – zelar pela segurança: 

a)  dos  ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal,  dos  ministros  dos

Tribunais Superiores e dos membros dos Conselhos, em todo o território nacional e no

exterior,  quando  autorizados  pelos  respectivos  presidentes,  e  dos  presidentes  dos

tribunais na sua área de jurisdição;

b)  dos  magistrados  de  primeiro  e  segundo  graus,  na  sua  área  de

jurisdição, e em todo o território nacional, quando em missão oficial, desde que tenha a

necessidade  comprovada  e  quando  autorizados  pelos  presidentes  dos  respectivos

tribunais;

c)  dos  magistrados  atuantes  na  execução  penal,  em  todo  território

nacional;

d) de magistrados em situação de risco real ou potencial, decorrente da

função, em todo o território nacional, extensivo, quando necessário, aos seus familiares;

e)  do  cumprimento  de  atos  judiciais,  bem  como  de  servidores  no

desempenho  de  suas  funções  institucionais,  sem  prejuízo  da  requisição  policial

constante nos artigos 782, § 2o, e 846, § 2o, do CPC; 

f)  de  servidores  e  demais  autoridades,  nas  dependências  sob  a

responsabilidade dos tribunais e juízos vinculados, na sua área de jurisdição; 

g) de eventos patrocinados pelos respectivos tribunais; 

II – realizar a segurança preventiva das dependências físicas dos tribunais

e respectivas áreas de segurança adjacentes e juízos vinculados, bem como em qualquer

local onde haja atividade jurisdicional e/ou administrativa;

III – controlar o acesso, permanência e circulação de pessoas e veículos

que ingressam nas dependências dos tribunais e juízos vinculados;

IV  –  executar  a  segurança  preventiva  e  policiamento  das  sessões,

audiências,  procedimentos dos tribunais do júri,  retirando ou impedindo o acesso de

pessoas que, de alguma forma, perturbem o bom andamento dos trabalhos;
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V  –  efetuar  a  prisão  em  flagrante  ou  apreensão  de  adolescente  e

encaminhamento à autoridade policial  competente, em caso de infração penal ou ato

infracional, preservando o local do crime, se for o caso.

VI – auxiliar na custódia provisória e escolta de presos nas dependências

dos prédios do Poder Judiciário, em especial nas audiências de custódia;

VII – executar a escolta armada e motorizada de pessoas e bens, provas e

armas apreendidas em procedimentos judiciais, quando demandado por magistrados;

VIII  –  executar  escolta  armada  e  segurança  pessoal  de magistrados  e

servidores em situação de risco, quando determinado pela presidência do tribunal; 

IX – atuar como força de segurança, realizando policiamento ostensivo

nas dependências do tribunal e, excepcionalmente, onde quer que ela se faça necessária,

sempre que determinado pela presidência do tribunal;

X – realizar investigações preliminares de interesse institucional, desde

que autorizadas pela presidência do tribunal;

XI – controlar, fiscalizar e executar atividades de prevenção e combate a

incêndios, sem prejuízo da cooperação com os órgãos e instituições competentes;

XII  –  realizar  ações  de  atendimento  em  primeiros  socorros  nas

dependências do tribunal;

XIII – condução e segurança de veículos em missão oficial;

XIV – operar equipamentos específicos de segurança no desempenho das

atividades de inteligência e contrainteligência autorizadas pelo presidente do tribunal;

XV – interagir com unidades de segurança de outros órgãos públicos, na

execução de atividades comuns ou de interesse do tribunal;

XVI – realizar atividades de inteligência na produção do conhecimento

para a segurança orgânica e institucional do tribunal com objetivo de mitigar e controlar

riscos, observada a regulamentação interna do tribunal.

XVII  –  realizar  outras  atividades  de  segurança  complementares

constantes dos normativos internos do tribunal.

Art. 5o Os agentes e inspetores da polícia judicial cedidos ao Conselho

Nacional  de  Justiça,  com ou sem prejuízo  das  funções  em seus  órgãos  de  origem,
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poderão,  a critério  do Diretor do Departamento de Segurança Institucional do Poder

Judiciário,  e  após  cumpridos  os  requisitos  do  art.  4o da  Lei  no 10.826/2003,  ser

designados  para  obtenção  do  porte  de  armas  nos  termos  da  Resolução  Conjunta

CNJ/CNMP no 04/2014. 

Art. 6o Os tribunais e conselhos poderão, no interesse da administração,

firmar  entre  si  convênios  ou  acordos  de  cooperação,  destinados  à  realização  de

diligências conjuntas entre as unidades de polícia judicial.

Art. 7o A polícia judicial deve prover meios de inteligência necessários a

garantir aos magistrados e servidores da Justiça o pleno exercício das suas atribuições.

Parágrafo  único.  Entende-se  por  atividade  de  inteligência  o  exercício

permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar

ameaças reais ou potenciais aos ativos do Poder Judiciário, orientadas para a produção e

salvaguarda  de  conhecimentos  necessários  ao  processo  decisório  no  âmbito  da

segurança institucional.

Art. 8o Aos agentes e inspetores da polícia judicial serão disponibilizados

equipamentos compatíveis com o grau de risco do exercício de suas funções.

Art. 9o O presidente do tribunal poderá autorizar a utilização de placas

especiais nos veículos oficiais, conforme dispõe o art. 115, § 7o, da Lei no 9.503/97. 

Art.  10.  Os  servidores  da  polícia  judicial  usarão  uniformes  do  tipo

operacional, traje social e de instrução padronizados, bem como brasão de identificação

específico, definidos em ato próprio. 

§ 1o A padronização dos uniformes e do brasão de identificação visa à

pronta identificação visual dos agentes e inspetores e à funcionalidade das atividades

inerentes ao cargo. 

§ 2o O uso do uniforme poderá ser dispensado, excepcionalmente,  por

determinação ou autorização expressa da chefia imediata, em razão da especificidade do

serviço ou pela segurança do servidor. 

Art. 11. Os agentes e inspetores da polícia judicial utilizarão carteira de

identidade funcional padronizada por ato próprio, documento que possuirá fé pública
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em  todo  território  nacional  e  registrará  a  informação  do  desempenho  por  eles  da

atividade de polícia judicial.

Art. 12. O uso desnecessário e/ou imoderado da força física pelos agentes

e inspetores da polícia judicial, assim como qualquer desproporcionalidade, abusos ou

omissões  constituem  infração  funcional  a  ser  apurada  em procedimento  específico,

assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais sanções cíveis ou

penais cabíveis.

Art.  13.  Os  tribunais  e  conselhos  poderão  estabelecer  acordos  de

cooperação para o atendimento desta Resolução.

Art.  14.  Os  tribunais  deverão  disponibilizar  as  condições  e  meios  de

capacitação e instrumentalização para que os agentes e inspetores da polícia judicial

possam exercer o pleno desempenho de suas atribuições.

Art.  15.  Os  presidentes  dos  Tribunais  de  Justiça  onde  houver  cargos

efetivos  de  segurança  de  natureza  civil  estabelecerão  normas  próprias  voltadas  ao

cumprimento da presente Resolução.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro DIAS TOFFOLI
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Polícia Judicial - Parecer Resolução n°
344/2020 do CNJ

Em 22/03/2021

Prezados Policiais Judiciais,

Segue, para conhecimento, parecer sobre o posicionamento de alguns tribunais, a respeito da

Resolução n. 344/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o Poder de Polícia

Administrativa dos tribunais e as atribuições funcionais dos agentes e inspetores da Polícia Judicial.

Parecer Resolução n° 344/2020 do CNJ

O presente Parecer tem o intuito de orientar os gestores dos Órgãos administrativos dos tribunais,

com a expertise técnica de polícia institucional de vanguarda, sobre a melhor interpretação jurídica

da matéria. O foco inicial será analisar a interpretação dos diversos Órgãos do Poder Judiciário,

quanto à aplicabilidade da Resolução n° 344 do Conselho Nacional de Justiça, aos cargos da

carreira de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança

Judiciária. 

Parecer:

Após a publicação da Resolução n. 344 do CNJ, algumas Assessorias Jurídicas e de Pessoal dos

diversos ramos de justiça do Poder Judiciário apresentaram parecer delineando a aplicabilidade do

SEGUINFE
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referido Ato Normativo ao atual quadro funcional de servidores, com distintas interpretações

jurídicas ao tema. 

Antes de iniciar o estudo das diversas manifestações apresentadas, convém esclarecer a diferença

existente entre identificação funcional e especialidade de cargos. São institutos próximos, mas com

significados diferentes. Aquela, o agente público se habilita a exercer suas atividades, se

apresentando a terceiros, quando no exercício da função pública, sendo uma apresentação

funcional do servidor público perante a sociedade. Esta, são desdobramentos das áreas de

atividade, quando necessária formação especializada por exigência legal ou habilidades

específicas. 

Nossa análise técnica se pautará nas manifestações do STF, TSE, TRT da 21ª Região e no TJDFT:

tribunais que já recepcionaram o ato normativo do CNJ ou estão discutindo o assunto internamente. 

Iniciaremos pelo STF, Órgão de cúpula do Poder Judiciário, guardião da Constituição Federal, que

em fevereiro do corrente ano publicou a Resolução n° 721/STF (Anexo l), que regulamenta a

atividade funcional dos agentes e inspetores do STF no exercício do Poder de Polícia previsto no

Regimento interno do Supremo Tribunal Federal. 

A Assessoria Jurídica do STF se manifestou pela legalidade da alteração da especialidade

Segurança Judiciária para a especialidade Agente de Polícia Judicial, se manifestando ainda que

essa alteração poderá ser realizada pelos Órgãos previstos no art. 26 da Lei 11.416/06, in verbis: 

"Art. 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais

Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os

atos regulamentares necessários à aplicação desta Lei (...)" 

Assim, o parágrafo único do art. 6° da Resolução n° 721/STF, trouxe a alteração da especialidade, in

verbis:

"Parágrafo único: Nos modelos previstos na referida Instrução Normativa, no espaço

"descrição/especialidade", deverá constar a nomenclatura "Agente de Polícia Judicial" ou "Inspetor

de Polícia Judicial"." 

Já na justiça eleitoral, o TSE através da Portaria 709/2020 (Anexo ll), que regulamenta o porte de

arma de fogo dos servidores do TSE, recepcionou a Resolução n. 344 do CNJ, alterando a

identificação funcional dos servidores do TSE, in verbis:

"Art. 1° Ficam regulamentadas as condições para o porte, o manuseio e a guarda de arma de fogo

institucional registradas em nome do TSE pelos servidores efetivos ocupantes do cargo de técnico

judiciário e analista judiciário denominados Agentes da Polícia Judicial e Inspetores da Polícia

Judicial (...)." 

Parecer sobre o tema. (0894596)         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 93



Em despacho no processo SEI n° 2020.00.000009419-0 (Anexo lll), expediente que o servidor

Policial Judicial Igor Mariano solicitava a concessão do porte de arma de fogo, o ministro Luís

Roberto Barroso, assim manifestou: 

"Determino, ainda, a emissão de carteira funcional em conformidade com o disposto no art. 8°,

parágrafo único, da Portaria TSE n° 709/2020, e o registro da nova denominação funcional, nos

termos do art. 1° da Portaria TSE n° 709/2020 e art. 11 da Resolução CNJ n° 344/2020."

Por conseguinte, instado a se manifestar, acerca da Consulta do TRE-MG sobre as disposições da

Resolução CNJ n° 344/2020, a Seção de Análise Técnico-processual do TSE (Anexo lV), assim

concluiu: 

"Ante todo o exposto, conclui-se pela possibilidade de que os Órgãos da Justiça Eleitoral

promovam a alteração de seus normativos internos que tratam acerca das atribuições dos

agentes e inspetores de segurança judiciária, de modo a abarcar as modificações introduzidas

pela Resolução CNJ n° 344/2020."

Na Justiça do Trabalho, o TRT da 21ª Região, em sessão administrativa do Tribunal Pleno, resolveu

através da aprovação da Resolução Administrativa n° 013/2020 (Anexo V) aplicar no âmbito do

tribunal a Resolução CNJ n° 344/2020, alterando a identificação funcional dos servidores Técnicos

Judiciários, área administrativa, especialidade segurança e transporte, in verbis: 

"Art. 2° Os Técnicos Judiciários, área administrativa, especialidade segurança e transporte, cujas

atribuições estejam relacionadas ao exercício do poder de polícia administrativa, serão

identificados, no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, como Agentes da Polícia Judicial."

Por fim, a Consultoria Jurídica de Pessoal do TJDFT, em manifestação no processo SEI n°

0015279/2020 (Anexo Vl), que trata sobre a Resolução CNJ n° 344/2020 no âmbito do tribunal,

através do Parecer n° 83/2021 CJP, entendeu legal a alteração da nomenclatura da especialidade e

da denominação dos cargos cujas atribuições referem-se à segurança, in verbis: 

"No que se refere à alteração da nomenclatura da especialidade, de "segurança" para "polícia

judicial", sugerida no parágrafo único do art. 15, igualmente não se verifica impedimento, posto que,

na presente hipótese, trata-se de necessária alteração da especialidade, sem maiores

desdobramentos quanto às atividades inerentes aos respectivos cargos, conforme prevista no

artigo 6º do Anexo I da Portaria Conjunta 03 do STF, de 31/03/2007 (...)" 

Diante de todo exposto, concluímos existir diversas interpretações da Resolução CNJ n° 344/2020,

enquanto algumas correntes entendem legal a alteração da "identificação funcional" com a

mudança da nomenclatura Agente de Segurança Judiciária para Agente da Polícia Judicial (TSE e

TRT 21 Região), outra linha entende legal a mudança da "especialidade" Segurança para Agente da

Polícia Judicial (STF), outra linha mais abrangente entende legal tanto a alteração da "identificação

funcional" de Agente de Segurança Judiciária para Agente da Polícia Judicial quanto à

"especialidade do cargo" de Segurança Judiciária para Polícia Judicial (TJDFT), está última, mais
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 BAIXAR ANEXO l-2.pdf

 BAIXAR ANEXO ll.pdf

precisa do ponto de vista técnico-jurídico, mantendo a mesma padronização existente de cargos

previstos na Lei n° 11.416/06 e Portaria Conjunta n° 03/2007 dos Tribunais Superiores, que dispõe

sobre o quadro de servidores do Poder Judiciário da União. E ainda, considerando equivalência e

proximidade existente entre a identificação funcional e a especialidade de cargos, com a mudança

de um instituto o outro deverá acompanhar essa alteração, assegurando consonância. Caso

contrário, teremos reunida em uma mesma categoria funcional servidores policiais e segurança, seja

na identificação funcional do cargo ou nos registros funcionais dos tribunais (especialidade). 

Identificada as diversas interpretações sobre a Resolução CNJ n° 344/2020, resta avaliar o alcance

do ato normativo sobre os atuais Agentes de Segurança Judiciária. 

Inicialmente, cumpre informar, que o Ato Normativo do CNJ não criou novos cargos, o que

demandaria processo legislativo ordinário (Art. 96, inciso ll, alínea "b", da CF). A norma delegou a

execução do Poder de Polícia administrativa aos atuais servidores da área de segurança dos

tribunais, definiu novas atribuições e alterou a denominação funcional dos cargos,  por força

normativa primária, conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da

ADC nº 12/DF. Rel. Min. Ayres Britto.

O art. 15° da Resolução CNJ n° 344/2020, possui a seguinte redação:

"Art. 15. Os presidentes dos Tribunais de Justiça onde houver cargos efetivos de segurança de

natureza civil estabelecerão normas próprias voltadas ao cumprimento da presente Resolução." 

Analisando a norma acima referida, observa-se que ela implicitamente estabelece a necessidade

dos tribunais de justiça que possuírem cargos de segurança baixar atos próprios para o

cumprimento da Resolução, sendo, portanto autoaplicável aos Órgãos do Poder Judiciário da União

que, com efeito, possuem o cargo de Agente de Segurança Judiciária. Isso porque, as Resoluções

do CNJ possui força vinculante (art. 102, § 5° do Regimento Interno do CNJ). 

De modo a não dar margem para interpretações diversas quanto a sua vinculação aos atuais

Agentes de Segurança Judiciária dos Órgãos do Poder Judiciário da União, este é o parecer. 

Policial Judicial Leandro Caetano/TJDFT

Policial Judicial Wesley Albuquerque/TJDFT                                      
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Prestação de Serviço de Capacitação de Servidores

Área interessada:

CODES

Contrato:

2021NE000190

Vigência do contrato:

 

Contratado(a):

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

NFS-e 141.582

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

R$2.120,00(dois mil cento e vinte reais)

05 - Observações:

Liquidação referente ao pagamento da contratação do curso
de atualização da segurança judiciária para manutenção da Gratificação por
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Atividade de Segurança (GAS) para os servidores Aldair José dos Santos,
Antônio Rita dos Santos Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti.  Processo SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 . NFS-e 141.582.

Maceió, 09 de agosto de 2021.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 09/08/2021, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 09/08/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928089 e o código CRC 83E9A195.

Nota Técnica - 1ª Fase SRACF 0928089         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 100



ALDAIR JOSE DOS SANTOS
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ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO

19 de julho de 2021
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CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA

3 de agosto de 2021
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KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI

7 de julho de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

AVULSA
141.582Nº

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
1.a

Tomador do Servico

Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda
C.G.C. / M.F n° 10.404.184/0001-09

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: CPF/CNPJ:

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO ********

047.364.394-40AV. DR. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, 631 APTO 301 B
CASA CAIADA

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: CPF/CNPJ:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS ********

06.015.041/0001-38AV ARISTEU DE ANDRADE, 377
FAROL
MACEIÓ
ALAGOAS

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

6 - OBSERVAÇÕES

QTD VALOR UNITÁRIOCÓDIGO VALOR TOTAL

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DATA DE EMISSÃO

05 DE AGOSTO DE 2021DE 30/JUNHO/2021 ATÉ 30/JULHO/2021

1 INSTRUÇÃO,  TREINAMENTO,  ORIENTAÇÃO  PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

      2.120,008.02       2.120,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO

REDUÇÃO Realização de

BASE DE

ISS 5,00

TOTAL DA NOTA         106,00

REDUÇÃO Realização de

BASE DE

ISS 5,00

TOTAL DA NOTA         106,00

TOTAL DA NOTA(R$)      2.120,00==> ZONL81219

Realização de curso de atualização da segurança judiciária para manutenção da
Gratificação por Atividade de Segurança (GAS), modalidade à distância, com carga horária
de 30 horas.

8 - VALORES DA NOTA
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO BASE DE CALCULO (R$)

2.120,00
ISSQN(%)

5,00
VALOR DO ISS (R$)

        106,00

9 - CONTROLE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO MATRÍCULA Nº ORDEM DE SERVIÇO Nº ELABORAÇÃO

106.031-I

DATA DE ELABORAÇÃO

04/08/2021

C.M.C. n° 036.935-7 Fone (081)3429-0066

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

0,00
IRPF (R$) CSLL (R$)

0,00
COFINS (R$)

0,00
PIS/PASEP (R$)

0,00

INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

DISCRIMINAÇÃO

SERIE ÚNICA

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

OLINDA
PERNAMBUCO

Nota Fiscal 141.582 (0928094)         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 109



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

AVULSA
141.582Nº

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a

Prestador de Servico

Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda
C.G.C. / M.F n° 10.404.184/0001-09

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: CPF/CNPJ:

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO ********

047.364.394-40AV. DR. JOSÉ AUGUSTO MOREIRA, 631 APTO 301 B
CASA CAIADA

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSCRIÇÃO:

ENDEREÇO: CPF/CNPJ:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS ********

06.015.041/0001-38AV ARISTEU DE ANDRADE, 377
FAROL
MACEIÓ
ALAGOAS

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

6 - OBSERVAÇÕES

QTD VALOR UNITÁRIOCÓDIGO VALOR TOTAL

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DATA DE EMISSÃO

05 DE AGOSTO DE 2021DE 30/JUNHO/2021 ATÉ 30/JULHO/2021

1 INSTRUÇÃO,  TREINAMENTO,  ORIENTAÇÃO  PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

      2.120,008.02       2.120,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO

REDUÇÃO Realização de

BASE DE

ISS 5,00

TOTAL DA NOTA         106,00

REDUÇÃO Realização de

BASE DE

ISS 5,00

TOTAL DA NOTA         106,00

TOTAL DA NOTA(R$)      2.120,00==> ZONL81219

Realização de curso de atualização da segurança judiciária para manutenção da
Gratificação por Atividade de Segurança (GAS), modalidade à distância, com carga horária
de 30 horas.

8 - VALORES DA NOTA
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO BASE DE CALCULO (R$)

2.120,00
ISSQN(%)

5,00
VALOR DO ISS (R$)

        106,00

9 - CONTROLE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO MATRÍCULA Nº ORDEM DE SERVIÇO Nº ELABORAÇÃO

106.031-I

DATA DE ELABORAÇÃO

04/08/2021

C.M.C. n° 036.935-7 Fone (081)3429-0066

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

0,00
IRPF (R$) CSLL (R$)

0,00
COFINS (R$)

0,00
PIS/PASEP (R$)

0,00

INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

DISCRIMINAÇÃO

SERIE ÚNICA

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

OLINDA
PERNAMBUCO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

Atesto que os serviços que constam na nota fiscal
141.582(0928094) foram prestados satisfatoriamente.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 09/08/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928182 e o código CRC A9A0B8F7.

0002191-79.2021.6.02.8000 0928182v2
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03736944403Usuário:

09/08/2021 15:31:16Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO Adimplente04736439440
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  23/08/21  17:25     NS                               USUARIO : INGMAR         
  DATA EMISSAO      : 23Ago21   VALORIZACAO : 23Ago21  NUMERO  :
2021NS002797   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 047364394-40     - RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO            
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000617            DATA VENCIMENTO  : 27Ago21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Pagamento referente a contratação do curso de atualização da segurança judiciá
  ria para manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança (GAS) para os s
  ervidores Aldair José dos Santos, Antônio Rita dos Santos Neto, Carlos Antônio
   Vieira Costa e Karbajal Guedes Cavalcanti.  Processo SEI 0002191-79.2021.6.02
  .8000 . NFS-e 141.582.                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                     CONTINUA...
  LANCADO POR : 85992089420 -  INGMAR            UG : 070011   23Ago21   17:21  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA    

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  23/08/21  17:25     NS                               USUARIO : INGMAR         
  DATA EMISSAO      : 23Ago21   VALORIZACAO : 23Ago21  NUMERO  :
2021NS002797   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 047364394-40     - RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO            
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000617            DATA VENCIMENTO  : 27Ago21        
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 511004 2021NE000190                   332210100 33903628                   
                                                                        2.120,00
  02 521214 2021NE000190                   213110400 33903628                   
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                                                                        2.120,00
  03 401002 2021NE000190                             33903628                   
                                                                        2.120,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 85992089420 -  INGMAR            UG : 070011   23Ago21   17:21  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                                               
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por INGMAR CHAGAS FEBRONIO ALVES,
Analista Judiciário, em 25/08/2021, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930069 e o código CRC 2C4B7F7F.

0002191-79.2021.6.02.8000 0930069v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À SRACF, na qualidade de gestora da presente

contratação, o atendimento aos apontamentos contidos no Quadro VI,
item 2, do papel de trabalho abaixo.

 
Atenciosamente,

 

CHECK LIST
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GENÉRICOS– PF E PJ

Contratado: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO CNPJ/CPF n.º 047.364.394-
40

Processo Administrativo SEI n.º 0002191-
79.2021.6.02.8000  

Documento fiscal: NFS 141.582 (0928094)

Data da emissão do documento fiscal: 05/08/2021

Data da atestação: 09/08/2021 (0928182)

Valor: R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais)

Dados bancários para pagamento:

Bco: 237 - Ag: 2679-4  - C/c: 8278-3 (0867360)

Vencimento: 25/08/2021

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros
orçamentários e contábeis

I. Dados Básicos da Contratação e
Liquidação Sim NãoObs:
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1

O valor da despesa, a nota
fiscal/fatura/DLP, as certidões
negativas, a atestação dos
serviços, a vigência de contrato, se
houver, estão indicadas em nota
técnica e se apresentam regulares

 X

 

0928089

 

2 Existe nota de empenho para
cobertura da despesa: X  

2021NE000190 (0887443)

Subitem: 28 - Gratificação por encargo
de curso e concurso - GECC

3
Houve instrumento de contrato
registrado a ser indicado na
liquidação?

 X Se sim indicar a conta: 812310201, c/c
CNPJ/CPF ou IC:________

4 Em qual VPD deve ser classificada
a despesa? - - 332210100

5 É despesa antecipada?  X Se sim, preencher o quadro III.

6
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA,
ou documento equivalente regular
e válido pela gestão/unidade
gestora?

X  NFS 141.582 (0928094)

7 Os serviços foram atestados pela
gestão/fiscalização? X  0928182

8 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?  X Se sim, de quanto?

9 Houve exigência de garantia
contratual  X  

10 Se sim, foi apresentada pela
empresa e registrada pela SCON?    -    -  

11
Os serviços objeto da liquidação se
referem a obras ou serviços de
engenharia?

   X Se sim, preencher quadro IV.

12
Os serviços objeto da liquidação se
referem a serviços de emissão de
passagens aéreas?

    X Se sim, preencher quadro V
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II – Regularidade Fiscal e
Trabalhista Sim Não  

1

Foi juntada e comprovada a
regularidade fiscal da contratada
pela utilização do SICAF ou
retiradas nos sites dos órgãos
fiscalizadores pela gestão/unidade
gestora?

 X

0879789

0928237

OBS.: encontra-se vencida Certidão
alusiva ao fisco municipal do
contratado.

III Registro de Despesas
Antecipadas   NÃO SE APLICA

1 Qual conta do Ativo deve ser
registrada a despesa    

2 Qual o prazo de duração do
serviço e mês do início e fim?    

3 Qual valor deve ser apropriado por
mês    

4 O cronograma de apropriação é
igual ao Centro de Custos?   (copiar telas do siafiweb após registro)

IV    Serviços e obras de
engenharia   NÃO SE APLICA

 

O Boletim de Medição, confrontado
com os cronogramas físico-
financeiro, cumpriu os
quantitativos e valores previsto
para a presente medição?

   

V Serviços de emissão de
passagens aéreas   NÃO SE APLICA

1
Houve a juntada da pesquisa de
preços para o trecho escolhido no
momento da emissão?

   

2

Os valores das passagens emitidos
consideraram a pesquisa de preços
ou houve comprovação de que são    
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preços compatíveis para o horário
do vôo escolhido, por trecho?

3

Houve comprovação de trecho
voado pela juntada de cartão de
embarque ou declaração emitida
pela empresa contratada ou
companhia aérea?

   

VI
 

Diligências ou orientações
junto à gestão/unidade gestora

   

1
Há diligências prévias ao
pagamento que devem ser
resolvidas junto à gestão?

x   

2
Se sim, descrever aqui

 
  

À SRACF:

1.Extrair nova certidão ou
documento similar que ateste a
regularidade do contratado perante
o fisco municipal;

2. Fazer constar em Nota Técnica -
1ª Fase as certidões garantidoras
da regularidade do contratado junto
aos órgãos fiscalizadores.

3
Se houve orientações, descrever
aqui

 
   

 OBS: Havendo indicações de preenchimento positivo no quadro VI, alerte-se ao
interessado no despacho de abertura deste formulário

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 24/08/2021, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935401 e o código CRC 78E6FB81.

0002191-79.2021.6.02.8000 0935401v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos a esta Seção, para liquidação de

despesas com a realização de treinamento para os Técnicos
Judiciários, com especialização em em segurança, por força de
regulamentação interna.

Conforme proposta de preços constantes do
evento 0867360, acatada na decisão 856 da Presidência deste
Tribunal, o valor aceito e contratado foi de R$ 530,00 por
participante, perfazendo o total de R$ 2.120,00 para os 04
efetivamente indicados por este Tribunal.

Acontece que a contratação foi efetivada com pessoa
física, cujo valor deve ser acrescido, por força do art. 22, Inciso I da
Lei 8.212/91, de 20% de contribuição previdenciária, a cargo deste
Órgão Contratante. Portanto, o valor da contratação autorizado
deixou de considerar a contribuição "patronal" exigida legalmente.
Veja-se o dispositivo legal citado:

 
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa,
destinada à Seguridade Social, além do disposto no
art. 23, é de: 
I - vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de
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serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa. (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 1999). (Vide Lei nº 13.189, de 2015)
Vigência

Assim, além da compatibilidade do valor da contratação,
deve ser emitida nota de de empenho no valor de R$ 424,00
(quatrocentos e vinte e quatro centavos).

Com essas considerações, elevoamos a questão à
deliberação superior, sugerindo-se retificação do valor final da
contratação e consequente autorização para emissão de nota de
empenho complementar, na ND 339047 e eventual verificação de
compatibilidade de preços.

De qualquer forma, entendo que, realizado o curso pelo
contratado, este deve receber, sob pena de enriquecimento sem
causa da Administração.

Assim, mantemos os autos nesta Seção, para conclusão
da liquidação, com posterior retenção da contribuição previdenciária
devida, esta última a cargo da SGF.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 24/08/2021, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935585 e o código CRC 6E4DF903.

0002191-79.2021.6.02.8000 0935585v1

Despacho SPPAC 0935585         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 120



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Prestação de Serviço de Capacitação de Servidores

Área interessada:

CODES

Contrato:

2021NE000190

Vigência do contrato:
 

Contratado(a):

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

NFS-e 141.582

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

R$2.120,00(dois mil cento e vinte reais)

05 - Observações:

Liquidação referente ao pagamento da contratação do curso
de atualização da segurança judiciária para manutenção da Gratificação por
Atividade de Segurança (GAS) para os servidores Aldair José dos Santos,
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Antônio Rita dos Santos Neto, Carlos Antônio Vieira Costa e Karbajal Guedes
Cavalcanti.  Processo SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 . NFS-e 141.582.
Certidões para verificação de regularidade fiscal doc 0935770.

 

Maceió, 24 de agosto de 2021.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 24/08/2021, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 24/08/2021, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935765 e o código CRC 80779B42.
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Prefeitura Municipal de Olinda

Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 106.923

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as
dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data,
pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza
fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte:

C.P.F.:

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

047.364.394-40

Inscrição no CMC: 056.460-5  -  ATIVIDADE ENCERRADA

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço http://www.sefad.olinda.pe.gov.br, pelo agente recebedor.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida Gratuitamente

Código de Validação: VGGU47935

Olinda, 24 de AGOSTO de 2021

Certidão Válida por 120 dias (Conforme Art. 309, Parágrafo 5° do CTMO com validade
estendida pelo Decreto Municipal nº 036/2021.
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03736944403Usuário:

24/08/2021 18:34:48Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO Adimplente04736439440

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO
CPF: 047.364.394-40 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:30:14 do dia 24/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2022.
Código de controle da certidão: 25F4.22EE.ED98.C8CD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO

CPF: 047.364.394-40

Certidão nº: 26136290/2021

Expedição: 24/08/2021, às 18:21:04

Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito(a) no CPF sob

o nº 047.364.394-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002191-79.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1021 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/COPES/SIPNP

 
O presente processo foi instaurado para a

contratação de "Curso de atualização da segurança judiciária
para manutenção da Gratificação por Atividade de Segurança
(GAS)", voltado para os servidores ocupantes do cargo
de Técnico Judiciário da Área Administrativa com
Especialidade em Segurança Judiciária. Após o
pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por
meio do Parecer nº 402/2021 (0880893), bem como a
manifestação da Seção de Recrutamento, Avaliação e
Capacitação Funcional - SRACF (0883301), o Senhor
Desembargador-Presidente deste Regional, na Decisão nº
856/2021 (0884016), autorizou a contratação do curso
sugerido.

Posteriormente, no DESPACHO SEPAT 0889023, o
servidor ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO fez algumas
considerações acerca da nomenclatura aplicável aos cargos
com atribuições relacionadas às funções de segurança neste
Regional e, ao final, requer "que sejam implementadas, pela
unidade administrativa competente, as ações referentes à
alteração da nomenclatura do cargo [...] e à identificação
funcional dos integrantes da carreira com atribuições de
Polícia Judicial (Agentes da Polícia Judicial)".

Em sua argumentação, o servidor requerente
observa que a "[...] Lei 11.416/2006 [...] definiu, em seu art.
4º, §2º, que os ocupantes de cargos da carreira de Analista e
Técnico Judiciário com especialidade em segurança seriam
denominados, para fins de identificação funcional, como
Inspetor e Agente de Segurança Judiciária, respectivamente".

 
(Lei 11.416/2006)
Art. 4º As atribuições dos cargos serão descritas em
regulamento, observado o seguinte:
I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de
planejamento; organização; coordenação; supervisão
técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de
laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas
de elevado grau de complexidade;
II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de
suporte técnico e administrativo;
[...]
§ 2º Aos ocupantes do cargo da Carreira de Analista
Judiciário – área administrativa e da Carreira de Técnico
Judiciário – área administrativa cujas atribuições estejam
relacionadas às funções de segurança são conferidas as
denominações de Inspetor e Agente de
Segurança Judiciária, respectivamente, para fins de
identificação funcional.

 
Além disso, o requerente afirma que não existe

impedimento para a alteração da nomenclatura da
especialidade, de "segurança judiciária" para "polícia
judicial". Fundamenta a referida afirmação na disposição do
art. 6º do Anexo I da Portaria Conjunta 3 do STF, de
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31/03/2007, com o seguinte teor:
 
Art. 6º Poderão ocorrer alterações de área de atividade
e/ou de especialidade dos cargos vagos, observado o
seguinte: (grifo nosso)
I – caso inexista concurso público em andamento, assim
considerado aquele cujo edital de abertura tenha sido
publicado e o de homologação do resultado ainda não
tenha sido publicado na imprensa Oficial da União; ou
II - existindo concurso público com prazo de validade em
vigor, tenham sido totalmente preenchidas as vagas
previstas no edital.
Parágrafo único. A Administração poderá criar novas
especialidades para atender às necessidades do serviço.
 
Neste ponto, entendemos necessário ressaltar

que as alterações de área de atividade e/ou de
especialidade referidas no dispositivo acima transcrito
são restritas aos cargos vagos. A norma não trata, ao
nosse ver, de alterações de nomenclatura, mas sim de
alterações, em cargos vagos, de uma área de atividade
e/ou de especialidade para outra área de atividade
e/ou de especialidade.

Por fim, o requerente argumenta que a Res. CNJ nº
344/2020 tem, entre seus intuitos, o "de atualizar a
nomenclatura da especialidade dos cargos, a cujos servidores
são atribuídos o exercício do poder de polícia judicial,
observadas às limitações propostas pela Resolução CNJ
344/2020, mantendo inalterada a área de atividade e
atribuições dos cargos, em sua essência". Por tal razão,
entende imprescindível que a Administração deste Regional
defina "se o teor da Resolução CNJ nº 344/2020 atinge aos
atuais servidores deste regional do Cargo de Técnicos
Judiciário - Especialidade em Segurança, atualmente
identificados como Agentes de Segurança Judicial" .

Com efeito, em diversos pontos de seu texto, a Res.
CNJ nº 344/2020 faz referência aos "agentes e inspetores da
polícia judicial", além de também usar a expressão "servidores
da polícia judicial". Cabe observar, no entanto, que o referido
normativo regulamenta o exercício do poder de polícia
administrativa no âmbito do Poder Judiciário, mas não
faz nenhuma referência a alteração ou atualização de
nomenclatura. Parece-nos, isto sim, que a
expressão "agentes e inspetores da polícia judicial"
está empregada como um termo abrangente para referir-se
aos cargos (de nível médio e de nível superior,
respectivamente), cujas atribuições estão relacionadas
ao exercício do poder de polícia administrativa no âmbito do
Judiciário. Tendo em vista que a nomenclatura pode variar
entre os diversos tribunais (especialmente se considerarmos,
também, os tribunais de justiça dos Estados), o  CNJ emprega
uma expressão abrangente, fazendo referência à natureza da
atividade.

Por fim, cabe destacar o disposto no art.
11, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.868, de 14 de abril de
1994, verbis:

 
Art. 11. As atividades a serem desenvolvidas nas áreas de
planejamento de eleições, informática, recursos
humanos, orçamento, administração financeira, controle
interno de material e patrimônio serão organizadas sob a
forma de sistemas, cujos órgãos centrais serão as
respectivas unidades do Tribunal Superior
Eleitoral.
§ 1º As disposições constantes do caput deste artigo
aplicam-se a outras atividades auxiliares comuns que
necessitem de coordenação central na Justiça Eleitoral.
§ 2º Os serviços incumbidos das atividades de que
trata este artigo são considerados integrados ao
respectivo sistema e ficam, conseqüentemente,
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sujeitos à orientação normativa, supervisão técnica
e à fiscalização específica do órgão central do
sistema, sem prejuízo da subordinação hierárquica
aos dirigentes dos órgãos em cuja estrutura
administrativa estiverem integrados.
 
Tendo em vista o disposto nas normas acima

transcritas, entendemos que a nomenclatura dos cargos
e especialidades deve ser aplicada de maneira
padronizada no âmbito da Justiça Eleitoral,
prevalecendo as diretrizes definidas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Ante o exposto, exceto no caso
de se demonstrar a adoção, pelo TSE, da nomenclatura
referida pelo requerente, sugerimos que se mantenha o
uso, nos termos do art. 4º, §2º da Lei 11.416/2006, das
"denominações de Inspetor e Agente de
Segurança Judiciária, respectivamente, para fins de
identificação funcional".

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO ROCHA IBAÑEZ, Analista
Judiciário, em 24/08/2021, às 21:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935805 e o código CRC C86053F8.

0002191-79.2021.6.02.8000 0935805v29

Parecer 1021 (0935805)         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 129
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
R.H.
Observo que o Parecer 1021 (doc. 0935805) não foi

sbmetido à apreciação da Sra. Secretária de Gestão de
Pessoas, tendo sido remetido diretamente para este Gabinete.

Ocorre que o pedido veiculado no
Despacho SEPAT 0889023 trata de matéria que não se
enquadra no rol de atribuições desta Secretaria, o que nos
levou a submeter a proposição à consideração superior do Sr.
Diretor-Geral (doc. 0893505) que, por sua vez, remeteu o feito
à SGP (doc. 0893952).

Dessa forma, devolvo os autos à apreciação da Sra.
Secretária de Gestão de Pessoas.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2021, às 22:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935812 e o código CRC 4E020220.

0002191-79.2021.6.02.8000 0935812v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.

De acordo com o Parecer 0935805. Ao Coordenador de Pessoal,
para análise. 

Documento assinado eletronicamente por ITAMAR BARRETO LEITE, Chefe de Seção,
em 25/08/2021, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935994 e o código CRC 616D62F4.

0002191-79.2021.6.02.8000 0935994v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
À SCON, após as devidas conferências e registros,

conforme 2021NS002797(0930069) e papel de trabalho abaixo,
para a devida conformidade.

Após a SGF, para as demais providências de sua
competência, atentando-se quanto à solicitação de emissão de nota
de empenho complementar destinada para a posterior retenção da
contribuição previdenciária sob encargo deste Tribunal, conforme
suscitado em Despacho SPPAC 0935585.

 
Atenciosamente,

 

CHECK LIST
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GENÉRICOS– PF E PJ

Contratado: RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO CNPJ/CPF n.º 047.364.394-40

Processo Administrativo SEI n.º 0002191-
79.2021.6.02.8000  

Documento fiscal: NFS 141.582 (0928094)

Data da emissão do documento fiscal: 05/08/2021

Data da atestação: 09/08/2021 (0928182)

Valor: R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais)

Dados bancários para pagamento:

Bco: 237 - Ag: 2679-4  - C/c: 8278-3 (0867360)

Vencimento: 25/08/2021

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e
contábeis

I. Dados Básicos da Contratação e
Liquidação Sim NãoObs:
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1

O valor da despesa, a nota
fiscal/fatura/DLP, as certidões
negativas, a atestação dos
serviços, a vigência de contrato, se
houver, estão indicadas em nota
técnica e se apresentam regulares

X  0935765

2 Existe nota de empenho para
cobertura da despesa: X  

2021NE000190 (0887443)

Subitem: 28 - Gratificação por encargo de curso e
concurso - GECC

3
Houve instrumento de contrato
registrado a ser indicado na
liquidação?

 X Se sim indicar a conta: 812310201, c/c CNPJ/CPF
ou IC:________

4 Em qual VPD deve ser classificada
a despesa? - - 332210100

5 É despesa antecipada?  X Se sim, preencher o quadro III.

6
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA,
ou documento equivalente regular
e válido pela gestão/unidade
gestora?

X  NFS 141.582 (0928094)

7 Os serviços foram atestados pela
gestão/fiscalização? X  0928182

8 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?  X Se sim, de quanto?

9 Houve exigência de garantia
contratual  X  

10 Se sim, foi apresentada pela
empresa e registrada pela SCON?    -    -  

11
Os serviços objeto da liquidação se
referem a obras ou serviços de
engenharia?

   X Se sim, preencher quadro IV.

12
Os serviços objeto da liquidação se
referem a serviços de emissão de
passagens aéreas?

    X Se sim, preencher quadro V

II – Regularidade Fiscal e
Trabalhista Sim Não  

Foi juntada e comprovada a  
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1
regularidade fiscal da contratada
pela utilização do SICAF ou
retiradas nos sites dos órgãos
fiscalizadores pela gestão/unidade
gestora?

X  

 

 

0935770

III Registro de Despesas
Antecipadas   NÃO SE APLICA

1 Qual conta do Ativo deve ser
registrada a despesa    

2 Qual o prazo de duração do
serviço e mês do início e fim?    

3 Qual valor deve ser apropriado por
mês    

4 O cronograma de apropriação é
igual ao Centro de Custos?   (copiar telas do siafiweb após registro)

IV    Serviços e obras de
engenharia   NÃO SE APLICA

 

O Boletim de Medição, confrontado
com os cronogramas físico-
financeiro, cumpriu os
quantitativos e valores previsto
para a presente medição?

   

V Serviços de emissão de
passagens aéreas   NÃO SE APLICA

1
Houve a juntada da pesquisa de
preços para o trecho escolhido no
momento da emissão?

   

2

Os valores das passagens emitidos
consideraram a pesquisa de preços
ou houve comprovação de que são
preços compatíveis para o horário
do vôo escolhido, por trecho?

   

3

Houve comprovação de trecho
voado pela juntada de cartão de
embarque ou declaração emitida
pela empresa contratada ou
companhia aérea?

   

VI Diligências ou orientações
junto à gestão/unidade gestora   
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1
Há diligências prévias ao
pagamento que devem ser
resolvidas junto à gestão?

 X  

2 Se sim, descrever aqui    

3
Se houve orientações, descrever
aqui

 
   

 OBS: Havendo indicações de preenchimento positivo no quadro VI, alerte-se ao
interessado no despacho de abertura deste formulário

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 25/08/2021, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936028 e o código CRC C1B6A275.

0002191-79.2021.6.02.8000 0936028v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS002797 (0930069).

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 25/08/2021, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936168 e o código CRC 2C13BA4E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4348 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

À SAD.
 
Senhor Secretário (c/c COFIN)
 
Atente-se para o que consignado nos autos do processo

nº 0006123-75.2021.6.02.8000 a estes vinculados.

 

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 25/08/2021, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936194 e o código CRC FD43378B.

0002191-79.2021.6.02.8000 0936194v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
Acuso ciência da Informação 4348, da SPPAC

(doc. 0936194) e devolvo os autos à consideração do Sr.
Coordenador de Pessoal, na forma do Despacho
SIPNP 0936194.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2021, às 20:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936583 e o código CRC 77D1E73B.

0002191-79.2021.6.02.8000 0936583v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
À COFIN,
 
Considerando o despacho SPPAC (0935585),

solicitamos a emissão de nota de empenho para recolhimento
da contribuição previdenciária patronal, no valor de R$
424,00.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 26/08/2021, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936961 e o código CRC BC812678.

0002191-79.2021.6.02.8000 0936961v1
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NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

   SIM

 

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

   SIM

 

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

   SIM

 

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 26/08/2021, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936965 e o código CRC 8AB3B777.

0002191-79.2021.6.02.8000 0936965v3
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DADOS DA OPERAÇÃO CONSULTADA

Número da Consulta: 127672

Tipo de Serviço ou Aquisição: 8599-6/04-02 Treinamento em desenvolvimento profissional e

gerencial à distância [Relacionado ao subitem 8.02 da LC

116/2003]

Observação: O subitem 8.02 descreve a atividade de "Instrução,
treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação
de conhecimentos de qualquer natureza".

Natureza do Contratante: Órgão Público Federal

Tipo do Contratado: Pessoa Física

Optante do Simples Nacional: Não

ISS na Contratação de Pessoas Físicas

ORIENTAÇÃO

O serviço ora examinado está sujeito ao ISS no município do estabelecimento prestador ou, na
falta deste, no município do domicílio do prestador. O tomador estará obrigado a reter e recolher
o imposto somente se:
1) Possuir estabelecimento no mesmo município do prestador (Assista ao vídeo); e
2) A lei deste município (que é competente para cobrança do imposto) determinar que ele
(tomador) deva efetuar o desconto na fonte.
Na ausência de um dos requisitos, caberá ao prestador efetuar o recolhimento diretamente e o
tomador não poderá ser responsabilizado, razão pela qual é desnecessário exigir comprovação
do pagamento.

Gestão Tributária | Informação Fiscal Especializada Página 1
Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP Cabe exclusivamente ao usuário a responsabilidade de avaliar a exatidão
das informações apresentadas para aplicação às suas operações, sendo possível inclusive haver divergências entre o
entendimento do Fisco e a opinião da equipe de consultores responsável pelo conteúdo. Também é vedado ao usuário,
distribuir, publicar, transmitir, modificar, criar trabalhos derivativos ou explorar a qualquer título, no todo ou em parte, as
informações ora apresentadas, independentemente da finalidade.
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FUNDAMENTO LEGAL

Arts. 3º e 6º da Lei Complementar nº 116/2003.

FATO GERADOR

Caso a retenção seja devida, é necessário verificar na lei municipal se o fato gerador da
incidência na fonte se dá quando da prestação do serviço, da emissão do recibo/nota fiscal ou
do pagamento ao prestador (Assista ao vídeo).

LISTA DE SERVIÇOS

O serviço ora examinado está previsto na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

BASE DE CÁLCULO

A base de cálculo é o valor bruto da remuneração pelo serviço (art. 7º da LC 116/2003).

ALÍQUOTAS

A alíquota é definida na legislação do município competente para a cobrança. Entretanto,
quando o prestador é pessoa física, a maioria dos municípios estabelece o regime de
recolhimento fixo (denominado de alíquota fixa, estimativa, etc.), pelo qual o contribuinte paga o
ISS e fica isento da retenção na fonte.
Quando o prestador não atende aos requisitos legais deverá ser tributado na fonte conforme
alíquota definida na legislação do município competente para a cobrança do ISS, que deve
observar o percentual mínimo de 2% (art. 8º-A, caput, da LC 116/2003) e o máximo de 5% (art.
8º da LC 116/2003).

DISPENSA DE RETENÇÃO

Quando o prestador pessoa física é inscrito perante o município é dispensado da retenção na
fonte, desde que comprove para o tomador a inscrição e/ou recolhimento do ISS fixo.

Gestão Tributária | Informação Fiscal Especializada Página 2
Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP Cabe exclusivamente ao usuário a responsabilidade de avaliar a exatidão
das informações apresentadas para aplicação às suas operações, sendo possível inclusive haver divergências entre o
entendimento do Fisco e a opinião da equipe de consultores responsável pelo conteúdo. Também é vedado ao usuário,
distribuir, publicar, transmitir, modificar, criar trabalhos derivativos ou explorar a qualquer título, no todo ou em parte, as
informações ora apresentadas, independentemente da finalidade.
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DESTAQUE DA RETENÇÃO

A maioria das leis municipais não exige emissão de nota fiscal pelos prestadores pessoas
físicas, ainda que prestem serviços para pessoas jurídicas. Se a retenção do ISS for efetuada, a
indicação no recibo ou documento equivalente, bem como seu recolhimento, servem de prova
de quitação perante o município.

VENCIMENTO

Havendo previsão na legislação local para retenção na fonte do ISS, o vencimento se dará de
acordo com o prazo previsto na própria lei municipal.

FORMA DE RECOLHIMENTO

Através de documento de arrecadação instituído pelo município ou por meio de sistema de
execução orçamentária ou financeira (SIAFI, por exemplo), na hipótese de existir convênio entre
o município e o ente governamental ao qual a fonte pagadora está vinculada (União ou Estado).

IMUNIDADE E ISENÇÃO

Alguns municípios concedem isenção de ISS para os prestadores de serviços pessoas físicas
(São Paulo-SP, por exemplo). Consultar a lei do município competente para verificar.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

O tomador do serviço, caso esteja obrigado a efetuar a retenção, deve observar as obrigações
acessórias previstas na legislação municipal, especialmente em relação:
a) ao envio de declaração para o órgão fazendário com informações sobre os serviços tomados;
b) à entrega de comprovante de retenção do imposto para o prestador do serviço.

Gestão Tributária | Informação Fiscal Especializada Página 3
Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP Cabe exclusivamente ao usuário a responsabilidade de avaliar a exatidão
das informações apresentadas para aplicação às suas operações, sendo possível inclusive haver divergências entre o
entendimento do Fisco e a opinião da equipe de consultores responsável pelo conteúdo. Também é vedado ao usuário,
distribuir, publicar, transmitir, modificar, criar trabalhos derivativos ou explorar a qualquer título, no todo ou em parte, as
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ISS incide, via de regra, no local do estabelecimento do prestador ou, na falta deste, no
domicílio do prestador, conforme art. 3º, caput, da LC 116/2003. As exceções estão previstas
nos incisos I a XXV do mesmo artigo.
Entretanto, alguns municípios adotam critério distinto, definindo o local da prestação do serviço
como aquele em que o imposto deve ser recolhido, a exemplo de Florianópolis, cujo art. 249 da
Lei Complementar Municipal nº 7/1997 assim dispõe: "Art. 249. O imposto é devido no local da
prestação do serviço.
Parágrafo único. Entende-se por local da prestação o lugar onde se realizar a prestação do
serviço."
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  26/08/21  16:20     NS                               USUARIO : HAROLDO_CANUTO
  DATA EMISSAO      : 26Ago21   VALORIZACAO : 26Ago21  NUMERO  :
2021NS002877   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 047364394-40     - RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO            
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000617            DATA VENCIMENTO  : 27Ago21        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO INSS. NOTA FISCAL 141582, REALIZAÇÃO DE CURSO DE
ATUALIZAÇÃO DA SEGUR
  ANÇA JUDICIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE TRE. SEI 2191-79.2021.                  
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521467 2021NE000190                                                        
            2402                                                          233,20
  02 531214 2021NE000190                   213110400 33903628                   
                                                                          233,20
                                                                                
  LANCADO POR : 72492066487 -  HAROLDO_CANUTO    UG : 070011   26Ago21  
16:19  
                                                                                
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  26/08/21  16:21                                      USUARIO : HAROLDO_CANUTO
  DATA EMISSAO      : 26Ago21                          NUMERO  : 2021GP800140   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011/00001-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS       
  RECOLHEDOR        : 06015041000138                                            
  CODIGO DE PGTO    : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ                      
  COMPETENCIA       : AGO21                                                     
  RECURSO           : 3                                                         
  PROCESSO          : 2191-79.2021                                              
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2021NP000617   NUMERO REMESSA
:              
                                                                                
                                       QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
                                       009/ 3557 , EM   26/08/21                
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                VALOR INSS             :                  233,20                
                VALOR OUTRAS ENTIDADES :                                        
                VALOR ATM/MULTA/JUROS  :                                        
                                TOTAL  :                  233,20                
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO INSS. NOTA FISCAL 141582, REALIZAÇÃO DE CURSO DE
ATUALIZAÇÃO DA SEGUR
  ANÇA JUDICIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE TRE. SEI 2191-79.2021.                  
                                                                                
  LANCADO POR : 72492066487 -  HAROLDO_CANUTO    UG : 070011   26Ago21  
16:20  
                                                                                
 

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  26/08/21  16:21     NS                               USUARIO : HAROLDO_CANUTO
  DATA EMISSAO      : 26Ago21   VALORIZACAO : 26Ago21  NUMERO  :
2021NS002878   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 047364394-40     - RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO            
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000617            DATA VENCIMENTO  : 27Ago21        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        1.886,80
                                                                                
  LANCADO POR : 72492066487 -  HAROLDO_CANUTO    UG : 070011   26Ago21  
16:20  
                                                                                
  OP - 1019

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/08/2021, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936985 e o código CRC 6F3D3945.

0002191-79.2021.6.02.8000 0936985v2
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Considerando o pedido constante no despacho

SPPAC (0935585), reiterado de forma apartada nos autos do
processo SEI nº 0006123-75.2021.6.02.8000, venho informar
que a pretensão naquele despacho tem como fundamento o
artigo 22, inciso I da Lei 8.212/91 que estipula em 20% a
contribuição patronal destinada à Seguridade Social nos
serviços prestados por pessoa física à Órgãos Público da
Administração Federal (0939051). Referido pedido também
fora reforçado pela chefia da SGF no seu despacho (0936961).

Dessa forma, encaminho os autos eletrônicos para
que se obtenção a autorização, junto à autoridade
competente, para emissão da nota de empenho e continuidade
dos procedimentos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/09/2021, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937498 e o código CRC D0B56667.

0002191-79.2021.6.02.8000 0937498v1
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DADOS DA OPERAÇÃO CONSULTADA

Número da Consulta: 128228

Tipo de Serviço ou Aquisição: Treinamento e ensino

Natureza do Contratante: Órgão Público Federal

Tipo do Contratado: Pessoa Física

Optante do Simples Nacional: Não

INSS de Contribuintes Individuais

ORIENTAÇÃO

O contratante deve recolher a contribuição patronal, salvo na hipótese prevista no campo
IMUNIDADE E ISENÇÃO, e efetuar a retenção da contribuição devida pelo prestador do serviço,
observando o limite máximo do salário-de-contribuição apenas para fins do desconto na fonte.

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 22, III, da Lei nº 8.212/91 (contribuição patronal) e art. 4º da Lei nº 10.666/2003 (retenção na
fonte).

FATO GERADOR

Considera-se ocorrido o fato gerador da retenção no mês em que for paga ou creditada a
remuneração (o que ocorrer primeiro) ao segurado contribuinte individual que lhe presta
serviços (art. 52 da IN RFB 971/2009).
Para os órgãos, autarquias e fundações de direito público, considera-se creditada a
remuneração na competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento
do reconhecimento da despesa (art. 52, § 2º, da IN RFB 971/2009).

Gestão Tributária | Informação Fiscal Especializada Página 1
Open Treinamentos e Editora Ltda. EPP Cabe exclusivamente ao usuário a responsabilidade de avaliar a exatidão
das informações apresentadas para aplicação às suas operações, sendo possível inclusive haver divergências entre o
entendimento do Fisco e a opinião da equipe de consultores responsável pelo conteúdo. Também é vedado ao usuário,
distribuir, publicar, transmitir, modificar, criar trabalhos derivativos ou explorar a qualquer título, no todo ou em parte, as
informações ora apresentadas, independentemente da finalidade.
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LISTA DE SERVIÇOS

Qualquer serviço prestado por contribuinte individual sujeita a pessoa jurídica contratante às
obrigações aqui examinadas.
A definição de “contribuinte individual” consta do art. 9º da Instrução Normativa RFB 971/2009,
no qual se destaca o inciso I:
“Art. 9º Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
I - aquele que presta serviços, de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;”.

BASE DE CÁLCULO

A base de cálculo da contribuição patronal é o valor bruto da remuneração paga ao contribuinte
individual.
A remuneração bruta também servirá de base de cálculo da retenção, mas até o limite máximo
do salário-de-contribuição (R$ 6.433,57, em 2021). O valor da remuneração auferida no mesmo
mês em outra(s) empresa(s) será considerado para cálculo do limite, desde que comprovado(s).
A parcela que exceder ao teto não sofrerá a tributação na fonte (Assista ao vídeo).

ALÍQUOTAS

A alíquota da contribuição patronal é de 20% para as empresas em geral, inclusive equiparadas.
A retenção deve ser efetuada com a alíquota de 11%, exceto pelas entidades beneficentes de
assistência social isentas de Contribuições Sociais, que não recolhem a contribuição patronal e
devem aplicar a alíquota de 20% no cálculo do desconto na fonte.

DISPENSA DE RETENÇÃO

A retenção está dispensada se o contribuinte individual comprovar que já foi tributado no mês
até o limite máximo do salário-de-contribuição (R$ 6.433,57, em 2021).
Para tanto deverá apresentar cópia dos comprovantes fornecidos pelas outras fontes pagadoras
ou declaração informando quais empresas procederam ao desconto (art. 78, § 2º, II, “b”, da IN
RFB 971/2009).
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VENCIMENTO

A importância retida e a contribuição patronal devem ser recolhidas pela empresa contratante
até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador, antecipando-se esse
prazo para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário naquele
dia.

FORMA DE RECOLHIMENTO

Através de Guia da Previdência Social (GPS), preenchida com os dados do contratante,
inclusive com seu CNPJ informado no campo 5 (IDENTIFICADOR), utilizando o código de
recolhimento 2402, a ser preenchido no campo 3 (CÓDIGO DE PAGAMENTO).

IMUNIDADE E ISENÇÃO

Apenas as entidades beneficentes de assistência social de direito privado, assim reconhecidas
nos termos da Lei nº 12.101/2009, são isentas da contribuição patronal. Os órgãos, autarquias e
fundações de direito público não têm direito à referida isenção.
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OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

A empresa contratante fica obrigada a:
a) providenciar a inscrição do segurado contribuinte individual não inscrito. Caso o prestador
não possua número de inscrição no INSS, poderá informar sua inscrição no PIS, PASEP ou no
SUS. Se não possuir, deverá apresentar à fonte pagadora as informações necessárias a sua
inscrição via Internet, telefone (Central 135) ou diretamente nas agências da Previdência Social;
b) elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
contribuintes individuais, discriminados o nome de cada segurado e respectivo serviço prestado,
exceto se o tomador já estiver obrigado ao envio do eSocial.
c) fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do pagamento de
remuneração, consignando a identificação completa da empresa, inclusive com o seu número
no CNPJ, o número de inscrição do segurado no RGPS, o valor da remuneração paga, o
desconto da contribuição efetuado e o compromisso de que a remuneração paga será
informada na GFIP ou no eSocial e a contribuição correspondente será recolhida por meio da
GPS ou DARF previdenciário, respectivamente;
d) informar a operação na GFIP ou no eSocial – para aqueles que já estão obrigados ao envio
desta obrigação.
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INFORMAÇÃO Nº 4456 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Nos termos do Despacho da COFIN 0937498, solicita-se

autorização para emissão de nota de empenho no montante de R$ 424,00
(quatrocentos e vinte quatro reais), referente à contribuição prevenciária
deste Tribunal, quanto à contratação do Sr. RODRIGO HAZIN DO
NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 047.364.394-40, para ministrar curso
de atualização de segurança judiciária, nos termos do Despacho
GPRES 0882610.

A referida solicitação tem fundamento no art. 22, I, da Lei Nº
8.212/91.

Posto isto, faço os presentes autos conclusos a Vossa Senhoria,
sugerindo, caso Vossa Senhoria aquiesça, a evolução deles à e. Presidência
para autorização, se for o caso.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2021, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939407 e o código CRC 98D326F0.

0002191-79.2021.6.02.8000 0939407v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta o pronunciamento do sr. Secretário de

Administração, por meio da Informação 0939407, faço os presentes autos
conclusos a Vossa Excelência, para fins de autorização para emissão de
nota de empenho com vistas à quitação do valor de R$ 424,00 (quatrocentos e
vinte quatro reais), referente à contribuição prevenciária deste Tribunal,
quanto à contratação do Sr. RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito no
CPF sob o nº 047.364.394-40, para ministrar curso de atualização de
segurança judiciária, nos termos do Despacho GPRES 0882610. conforme
informações repassadas no Despacho COFIN 0937498.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2021, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939624 e o código CRC DE721D85.

0002191-79.2021.6.02.8000 0939624v1
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PROCESSO : 0002191-79.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Emissão. Nota de Empenho. Pagamento .Contribuição Previdenciária.Rodrigo Hazin do Nascimento.

 

Decisão nº 1954 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 0939624.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Coordenadoria de Finanças, por meio
do Despacho COFIN (0937498), bem como pela exposição de motivos
do Sr. Secretário de Administração deste Tribunal, por conduto
da Informação Nº 4456 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
(0939407) , AUTORIZO a emissão de nota de empenho com vistas à
quitação do valor de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte quatro reais),
referente à contribuição prevenciária deste Tribunal, quanto à
contratação do Sr. RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO, inscrito no
CPF sob o nº 047.364.394-40, para ministrar curso de atualização de
segurança judiciária.

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração para
as necessárias providências tendentes ao cumprimento da presente
Decisão, por suas unidades competentes.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/09/2021, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940253 e o código CRC 0D0AB728.

0002191-79.2021.6.02.8000 0940253v3
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À COFIN, para emissão da nota de empenho, nos

termos autorizados na Decisão 1954 (doc. 0940253).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941103 e o código CRC 5F8E2643.

0002191-79.2021.6.02.8000 0941103v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0941103).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/09/2021, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941196 e o código CRC 8BA7C543.

0002191-79.2021.6.02.8000 0941196v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 328/2021 - RO 624.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 06/09/2021, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941411 e o código CRC 43420946.
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0941411),

registro minha assinatura no empenho 2021NE328, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/09/2021, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941529 e o código CRC 595D24C8.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/09/2021 16:21
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 328

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339147 70275 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

06/09/2021 Ordinário 0002191-79.2021.6.02 - 424,00

510001 COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.

2021NECT. OBRIGAÇÃO PATRONAL. PESSOA FÍSICA. CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA CAPACITAÇÃO
DE SERVIDORES - OBRIGAÇÃO PATRONAL.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SAUS QUADRA O2 BLOCO O 6º ANDAR  BRASILIA DF

CEP

70070-946

Município

BRASILIA DF

UF Telefone

(0XX61) 3313-4509

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

06/09/2021 16:21:20
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/09/2021 16:21
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 424,00

Total da Lista

Subelemento 18 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS

001 424,00CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA SEGURANÇA JUDICIÁRIA PARA
MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE
SEGURANÇA (GAS), MODALIDADE À DISTÂNCIA, DESTINADO AOS
SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO
DA ÁREA ADMINISTRATIVA COM ESPECIALIDADE EM SEGURANÇA
JUDICIÁRIA. DECISÃO 1954 (0940253). VALOR REFERENTE À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/09/2021 Inclusão 1,00000 424,0000 424,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/09/2021 16:21:20

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/09/2021 15:17:18

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

06/09/2021 16:21:20
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
Assinada a nota de empenho (doc. 0941649),

devolvo os autos à COFIN, para demais providências.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2021, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941656 e o código CRC 03024D7E.

0002191-79.2021.6.02.8000 0941656v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SGF,
Para as providências de recolhimento do tributo.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/09/2021, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941660 e o código CRC 756885F8.

0002191-79.2021.6.02.8000 0941660v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  06/09/21  19:08     NS                               USUARIO : HAROLDO_CANUTO
  DATA EMISSAO      : 06Set21   VALORIZACAO : 06Set21  NUMERO  :
2021NS002995   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 047364394-40     - RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO            
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000664            DATA VENCIMENTO  : 08Set21        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  ENCARGOS PATRONAIS - INSS. NOTA FISCAL 141582, REALIZAÇÃO DE CURSO DE
ATUALIZA
  ÇÃO DA SEGURANÇA JUDICIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE TRE. SEI 2191-
79.2021.      
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521488 2021NE000328                   211420101 33914718                   
            2402                                                          424,00
  02 541002 2402                                                                
                                                                          424,00
  03 511031 2021NE000328                   312220100 33914718                   
                                                                          424,00
  04 401002 2021NE000328                             33914718                   
                                                                          424,00
                                                                                
  LANCADO POR : 72492066487 -  HAROLDO_CANUTO    UG : 070011   06Set21  
19:07 
 
 
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA
GPS)_________________________
  08/09/21  13:55                                      USUARIO : HAROLDO_CANUTO
  DATA EMISSAO      : 08Set21                          NUMERO  : 2021GP800148   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011/00001-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS       
  RECOLHEDOR        : 06015041000138                                            
  CODIGO DE PGTO    : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ                      
  COMPETENCIA       : AGO21                                                     
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  RECURSO           : 3                                                         
  PROCESSO          : 2191-79.2021                                              
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2021NP000664   NUMERO REMESSA
:              
                                                                                
                                       QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
                                       009/ 3557 , EM   08/09/21                
                VALOR INSS             :                  424,00                
                VALOR OUTRAS ENTIDADES :                                        
                VALOR ATM/MULTA/JUROS  :                                        
                                TOTAL  :                  424,00                
  OBSERVACAO                                                                    
  ENCARGOS PATRONAIS - INSS. NOTA FISCAL 141582, REALIZAÇÃO DE CURSO DE
ATUALIZA
  ÇÃO DA SEGURANÇA JUDICIÁRIA PARA SERVIDORES DESTE TRE. SEI 2191-
79.2021.      
                                                                                
  LANCADO POR : 72492066487 -  HAROLDO_CANUTO    UG : 070011   08Set21  
13:51 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 08/09/2021, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941860 e o código CRC C371AC44.

0002191-79.2021.6.02.8000 0941860v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
À SFP,
 
Encaminhamos os autos para inclusão na GFIP as

contribuições previdenciárias recolhidas (GPS 800140 -
0936985 e GPS 800148 - 0941860), referentes ao serviço
relacionado na nota fiscal 0928094.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 08/09/2021, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942114 e o código CRC E9628D2A.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO Nº 23.648

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600417-60.2021.6.00.0000 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL

Relator: Ministro Luís Roberto Barroso
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

 

Regulamenta o exercício do Poder de Polícia Administrativa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e dispõe sobre as
atribuições funcionais de agentes e inspetoras(es) da Polícia Judicial.

 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, XVIII, do Código Eleitoral, combinado com o
art. 8º, b, do Regimento Interno, e

CONSIDERANDO a relevância da segurança institucional para garantir o livre e independente exercício das funções e competências do Tribunal
Superior Eleitoral;

CONSIDERANDO a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006 (arts. 3º, parágrafo único, e 26), c/c a Resolução TSE nº 22.447, de 10 de outubro de
2006, que dispõem sobre a organização das carreiras funcionais em áreas e especialidades no âmbito do Poder Judiciário da União;

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº
0005286-37.2010.2.00.000, no sentido de que cumpre ao próprio Poder Judiciário exercer o poder de polícia dentro das suas instalações;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 291, de 23 de agosto de 2019, que consolida as resoluções do Conselho Nacional de Justiça sobre a Política
e o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 344, de 9 de setembro de 2020, que regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos
tribunais, dispondo sobre as atribuições funcionais de agentes e inspetoras(es) da polícia judicial;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 379, de 16 de março de 2021, que dispõe sobre o uso e o fornecimento de uniformes e acessórios de
identificação visual para agentes e inspetoras(es) da polícia judicial;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 380, de 16 de março de 2021, que dispõe sobre a padronização do conjunto de identificação de agentes e
inspetoras(es) da polícia judicial do Poder Judiciário e do documento de autorização do porte de arma de fogo institucional e estabelece os elementos do respectivo
conjunto; e

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo SEI nº 2021.00.000001181-9;
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RESOLVE:
 
Art. 1º O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE responde pelo poder de polícia administrativa do tribunal, cujo exercício se dará por ele,

por magistradas(os) que presidem as sessões e audiências, e por agentes e inspetoras(es) da polícia judicial, podendo, quando necessário, ser requisitada a
colaboração de autoridades externas.

Parágrafo único. O exercício do poder de polícia administrativa se destina a assegurar a boa ordem dos trabalhos do TSE, a proteger a integridade
dos seus bens e serviços, bem como a garantir a incolumidade de magistradas(os), servidoras(es), advogadas(os), partes e demais usuárias(os) das dependências
físicas do TSE.

Art. 2º Havendo a prática de infração penal nas dependências físicas do TSE envolvendo pessoa sujeita à sua jurisdição, o Presidente poderá, sem
prejuízo da requisição da instauração de inquérito policial, instaurar procedimento apuratório preliminar, ou delegar tal função a outra autoridade competente.

§ 1º Em caso de flagrante delito ocorrido nas dependências do TSE, o Presidente, as(os) magistradas(os) mencionados no caput do art. 1º e as(os)
agentes e inspetoras(es) da polícia judicial darão voz de prisão ao autor do fato, mantendo-o sob custódia até a entrega à autoridade policial competente para as
providências legais subsequentes.

§ 2º A autoridade judicial poderá determinar às(aos) agentes e inspetoras(es) da polícia judicial a realização de diligências de caráter assecuratório
que se entendam essenciais, caso sejam necessárias à instrução do procedimento apuratório preliminar mencionado no caput deste artigo.

Art. 3º O Presidente, as(os) magistradas(os) que presidem as sessões e audiências e agentes e inspetoras(es) da polícia judicial deverão pautar suas
ações norteados pelos princípios da Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, nos seguintes termos:

I – preservação da vida e garantia dos direitos e valores fundamentais do Estado Democrático de Direito;
II – autonomia, independência e imparcialidade do Poder Judiciário;
III – atuação preventiva e proativa, buscando a antecipação e a neutralização de ameaças e atos de violência;
IV – efetividade da prestação jurisdicional e garantia dos atos judiciais;
V – integração e interoperabilidade dos órgãos do Poder Judiciário com instituições de segurança pública e inteligência; e
VI – análise e gestão de riscos voltados à proteção dos ativos do Poder Judiciário.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DE AGENTES E INSPETORAS(ES) DE POLÍCIA JUDICIAL DO TSE

 
Art. 4º São atribuições de agentes e inspetoras(es) da polícia judicial do TSE, observadas as descrições dos cargos e assegurado o poder de polícia:
I – zelar pela segurança:
a) dos ministros do TSE, em todo o território nacional e no exterior, quando autorizados pelo Presidente;
b) de magistradas(os), servidoras(es) e demais autoridades, nas dependências do TSE;
c) de magistradas(os) em situação de risco real ou ameaça concreta, decorrente da função, quando autorizado pelo Presidente, extensivo, quando

necessário, aos seus familiares;
d) do cumprimento de atos judiciais, bem como de servidoras(es) no desempenho de suas funções institucionais, sem prejuízo da requisição policial

constante nos arts. 782, § 2º, e 846, § 2º, do CPC; e
e) de eventos patrocinados pelo TSE.
II – realizar o policiamento preventivo das dependências físicas do TSE, respectivas áreas de segurança adjacentes e unidades vinculadas, bem

como em qualquer local onde haja atividade jurisdicional e/ou administrativa de interesse do TSE;
III – controlar o acesso, permanência e circulação de pessoas e veículos que ingressam nas dependências do TSE;
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IV – executar a segurança preventiva e policiamento das sessões e audiências, bem como retirar ou impedir o acesso de pessoas que, de alguma
forma, perturbem o bom andamento dos trabalhos;

V – efetuar a prisão em flagrante ou apreensão de adolescente e encaminhá-lo à autoridade policial competente, em caso de infração penal ou ato
infracional, preservando o local do crime, se for o caso;

VI – executar escolta armada e segurança pessoal de magistradas(os) e servidoras(es) em situação de risco, quando determinado pela Presidência
do TSE;

VII – atuar como força de segurança, realizando policiamento ostensivo nas dependências do TSE e, excepcionalmente, onde quer que ela se faça
necessária, sempre que determinado pela Presidência do TSE;

VIII – realizar procedimentos apuratórios preliminares de interesse institucional, desde que autorizados pelo Presidente;
IX – controlar, fiscalizar e executar atividades de prevenção e combate a incêndios, sem prejuízo da cooperação com os órgãos e instituições

competentes;
X – realizar ações de atendimento em primeiros socorros nas dependências do TSE;
XI – conduzir e prover a segurança de veículos em missão oficial, para aqueles habilitados em conformidade com a legislação vigente;
XII – operar equipamentos específicos de segurança no desempenho das atividades de inteligência e contrainteligência autorizadas pelo Presidente;
XIII - interagir com unidades de segurança de outros órgãos públicos, na execução de atividades comuns ou de interesse do TSE;
XIV – realizar atividades de inteligência na produção do conhecimento para a segurança orgânica e institucional, observada a legislação vigente;
XV – auxiliar e executar procedimentos de segurança relacionados ao embarque e desembarque dos ministros nos aeroportos, de autoridades em

missão ou visita oficial, e de personalidades nacionais e estrangeiras encarregadas de intercâmbio com o TSE;
XVI – vistoriar veículos, instalações e equipamentos de uso das autoridades com observância à regulamentação interna de procedimentos para

realização de varredura de segurança;
XVII – executar as atividades de varredura de segurança em ambientes das autoridades do TSE, com observância à regulamentação interna e à

legislação;
XVIII – executar atividades relacionadas ao controle de objetos e documentos perdidos e/ou achados nas dependências do TSE, com observância à

regulamentação interna; e
XIX – realizar outras atividades de segurança complementares constantes dos normativos internos do TSE.
Art. 5º Considerando o exercício das atribuições previstas no art. 4º, as(os) agentes e inspetoras(es) da polícia judicial do TSE possuem prerrogativa

do porte de arma funcional, nos termos da lei.
 

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 6º O TSE poderá, no interesse da administração, firmar convênios ou acordos de cooperação, destinados à realização de diligências conjuntas

entre as unidades de polícia judicial.
Art. 7º A polícia judicial deverá prover meios de inteligência necessários a garantir às(aos) magistradas(os) e servidoras(es) do TSE o pleno exercício

das suas atribuições.
Parágrafo único. Entende-se por atividade de inteligência o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e

acompanhar ameaças reais ou potenciais aos ativos do Poder Judiciário, orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários ao processo
decisório no âmbito da segurança institucional.

Art. 8º Às(aos) agentes e inspetoras(es) da polícia judicial serão disponibilizados equipamentos compatíveis com o grau de risco do exercício de suas
funções.
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Art. 9º O Presidente poderá autorizar a utilização de placas especiais nos veículos oficiais, conforme dispõe o art. 115, § 7º, da Lei nº 9.503/1997.
Art. 10. As(os) servidoras(es) da polícia judicial usarão uniformes do tipo operacional, traje social e de instrução padronizados, bem como brasão de

identificação específico, definidos em ato próprio, observando-se as recomendações estabelecidas em normativos internos e em conformidade com as diretrizes
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

§ 1º A padronização dos uniformes e do brasão de identificação visa à pronta identificação visual das(os) agentes e inspetoras(es) e à funcionalidade
das atividades inerentes ao cargo.

§ 2º O uso do uniforme poderá ser dispensado, excepcionalmente, por determinação ou autorização expressa da chefia imediata, em razão da
especificidade do serviço ou pela segurança do servidor.

Art. 11. As(os) agentes e inspetoras(es) da Polícia Judicial do TSE utilizarão carteira de identidade funcional padronizada por ato normativo próprio,
documento com fé pública em todo o território nacional e contendo informação da atividade de Polícia Judicial, conforme as diretrizes definidas pelo CNJ.

Parágrafo único. O porte da carteira de identidade funcional poderá ser dispensado, excepcionalmente, por determinação ou autorização expressa da
chefia imediata, em razão da especificidade do serviço ou para a segurança do servidor.

Art. 12. Aos ocupantes dos cargos de analista judiciário, área administrativa, e de técnico judiciário, área administrativa, do TSE cujas atribuições
estejam relacionadas às funções de segurança são conferidas as denominações de Inspetora/Inspetor de Polícia Judicial e Agente de Polícia Judicial,
respectivamente, para fins de identificação funcional.

Art. 13. Os cargos de analista judiciário e de técnico judiciário, área administrativa, especialidade segurança judiciária, deverão ter a sua
especialidade alterada para policial judicial.

Art. 14. Fica instituído o Grupo Especial de Polícia Judicial – GEPJ, que exercerá atividades de polícia administrativa na proteção de autoridades e em
missões classificadas como especiais em razão de sua complexidade de execução e risco envolvido.

Parágrafo único. O GEPJ possui caráter de força tarefa e será formado por policiais judiciais selecionados e credenciados, com observância à
regulamentação interna.

Art. 15. O uso desnecessário e/ou imoderado da força física por agentes e inspetoras(es) da polícia judicial, assim como qualquer
desproporcionalidade, abusos ou omissões, constituem infração funcional a ser apurada em procedimento específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis ou penais cabíveis.

Art. 16. O TSE deverá disponibilizar as condições e meios de capacitação e instrumentalização para que agentes e inspetoras(es) da polícia judicial
possam exercer o pleno desempenho de suas atribuições.

Art. 17. O TSE poderá estabelecer acordos de cooperação para o atendimento desta resolução.
Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente.
Art. 19. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Brasília, 2 de setembro de 2021.
 
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO  –  RELATOR
 

RELATÓRIO

 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Senhores Ministros, trata-se de minuta de resolução que regulamenta o exercício do poder de
polícia administrativa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e dispõe sobre as atribuições funcionais de agentes e inspetoras(es) da Polícia Judicial.

2. A análise da matéria se deu nos autos do Procedimento Administrativo SEI nº 2021.00.000001181-9 e foi encaminhada à Secretaria-Geral da
Presidência pela Secretaria do Tribunal, por meio do despacho de ID 149354788.
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3. Constam dos autos, entre outros documentos, quadro comparativo dos normativos expedidos por outros tribunais superiores e pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 149352788) e a minuta elaborada pela Assessoria Especial de Segurança e Inteligência (ID 149353138).

4. Os autos vieram-me conclusos em 13.8.2021.
5. É o relatório.
 

VOTO

 
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator): Senhores Ministros, trata-se de proposta de regulamentação do exercício do poder de

polícia administrativa no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
2. No âmbito do Poder Judiciário, o poder de polícia administrativa tem o objetivo de assegurar a ordem dos trabalhos nos tribunais, bem como

garantir a integridade física de todos os seus frequentadores e de suas instalações físicas, conforme ficou assentado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos
da Consulta nº 0001370-24.2012.2.00.0000, j. em 26.6.2018. Nesse acórdão, o CNJ ratificou o entendimento firmado nos autos do Procedimento de Controle
Administrativo nº 0005286-37.2010.2.00.000, Rel. Felipe Locke Cavalcanti, j. em 23.11.2010, no sentido de que compete ao próprio Poder Judiciário exercer o poder
de polícia administrativa dentro de suas instalações, ressalvando-se, em qualquer caso, o respeito à competência da polícia judiciária para apurar crimes e para
adotar as providências afetas a esta medida.

3. No que se refere à regulamentação do exercício do poder de polícia administrativa, nos termos da supracitada decisão, o CNJ possui atribuição
constitucional para regulamentar a matéria de forma geral e os tribunais podem regulamentar o exercício da polícia administrativa internamente.

4. Considerando esses precedentes e a necessidade de regulamentação do exercício do poder de polícia administrativa no âmbito dos tribunais, bem
como das atribuições de agentes e inspetoras(es) da polícia judicial, tendo em vista a materialização da segurança institucional do Poder Judiciário, o Conselho
Nacional de Justiça expediu a Resolução nº 344, de 9.9.2020.

5. A Resolução CNJ nº 344/2020 estabelece que “[o] exercício do poder de polícia administrativa se destina a assegurar a boa ordem dos trabalhos
do tribunal, a proteger a integridade dos seus bens e serviços, bem como a garantir a incolumidade dos magistrados, servidores, advogados, partes e demais
frequentadores das dependências físicas dos tribunais em todo o território nacional” (art. 1º, parágrafo único). O exercício dessa prerrogativa deverá ser pautado
pelos princípios da Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, descritos no art. 3º da Resolução CNJ nº 291/2019, nos seguintes termos (art. 3º da
Resolução CNJ nº 344/2020): (i) preservação da vida e garantia dos direitos e valores fundamentais do Estado Democrático de Direito; (ii) autonomia, independência
e imparcialidade do Poder Judiciário; (iii) atuação preventiva e proativa, buscando a antecipação e a neutralização de ameaças e atos de violência; (iv) efetividade da
prestação jurisdicional e garantia dos atos judiciais; (v) integração e interoperabilidade dos órgãos do Poder Judiciário com instituições de segurança pública e
inteligência; e (vi) análise e gestão de riscos voltados à proteção dos ativos do Poder Judiciário.

6. Por se tratar de uma norma de caráter geral, aplicável a todos os tribunais, a resolução do CNJ não tem o condão de disciplinar todas as situações
ou particularidades de cada órgão do Poder Judiciário, de modo que remanesce a necessidade de se regulamentar a matéria de forma específica para o TSE.

7. A presente proposta encontra-se adequada às diretrizes da Resolução CNJ nº 344/2020, bem como se alinha aos parâmetros estabelecidos nas
Resoluções CNJ nos 379/2021 e 380/2021, que tratam da identificação de agentes e inspetoras(es) da polícia judicial do Poder Judiciário e do documento de
autorização do porte de arma de fogo institucional.

8. Além disso, a minuta ora em exame foi elaborada a partir da análise das regulamentações já realizadas por outros tribunais, como o Supremo
Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se observa do quadro comparativo de ID
149352788.

9. Quanto às especificidades deste Tribunal Superior em relação a outros tribunais, vale mencionar o parecer da Assessoria Jurídica, que, ao
examinar as atribuições de agentes e inspetoras(es) da polícia judicial constantes da minuta, informou (ID 149354138):

“9. As atribuições de agentes e inspetores da polícia judicial do TSE, expressas nos incisos XV, XVI, XVII e XVIII do artigo 4º da minuta, não têm similaridade com as dos
demais tribunais, vez que são especificas do TSE, regulamentadas em atos normativos internos, quais sejam: Instrução Normativa nº 10, de 8.10.2019, que regulamenta as
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atividades de segurança e transporte da antiga Secretaria de Segurança e Transporte do Tribunal Superior Eleitoral, e Portaria nº 958, de 11.12.2017, que dispõe sobre a
regulamentação de procedimentos para a realização de varredura de segurança no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.  
10. Assim, transcrevem-se, abaixo, os incisos mencionados e as respectivas fundamentações.

Art. 4º São atribuições de agentes e inspetoras(es) da polícia judicial do TSE, observadas as descrições dos cargos e assegurado o poder de polícia:
 

(...)
 

XV – auxiliar e executar procedimentos de segurança relacionados ao embarque e desembarque dos ministros nos aeroportos, de autoridades em missão ou visita oficial, e
de personalidades nacionais e estrangeiras encarregadas de intercâmbio com o TSE;

 (inciso XII do artigo 1º da IN 10/2019)
 

XVI – vistoriar veículos, instalações e equipamentos de uso das autoridades com observância à regulamentação interna de procedimentos para realização de varredura de
segurança;

 (inciso XVII do artigo 1º da IN 10/2019 e Portaria 958/2017)
 

XVII – executar as atividades de varredura de segurança em ambientes das autoridades do TSE, com observância à regulamentação interna e à legislação;
 (inciso XXIII do artigo 1º da IN 10/2019 e Portaria 958/2017)

 
XVIII – executar atividades relacionadas ao controle de objetos e documentos perdidos e/ou achados nas dependências do TSE, com observância à regulamentação
interna;

 (inciso XXVI do artigo 1º da IN 10/2019 e Portaria 958/2017)”.

10. Ademais, a regulamentação do exercício do poder de polícia administrativa neste Tribunal Superior fundamenta-se na Resolução CNJ nº
291/2019, que dispõe sobre a Política e o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, de modo a ratificar o posicionamento do CNJ no sentido de que a
segurança institucional é a primeira condição para garantir a independência dos órgãos judiciários, na forma dos arts. 10 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos1; 14, 1, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos2; 2º e 9º do Código Ibero-Americano de Ética Judicial3 e 1º do Código de Ética da
Magistratura4. Nos termos do art. 13 da Resolução CNJ nº 291/2019, os Tribunais de Justiça, Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, no âmbito de suas
competências, adotarão, gradativamente, medidas de segurança como: (i) controle de acesso e fluxo em suas instalações; (ii) policiamento ostensivo com agentes
próprios, preferencialmente, ou terceirizados, inclusive nas salas de audiências e áreas adjacentes, quando necessário; e (iii) disponibilização de armas de fogo para
magistrados e agentes de segurança, nos termos das alíneas i e n do inciso III do § 3º do art. 3º do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 20195.

11. Nesse ponto, destaca-se que as condições para o porte, o manuseio e a guarda de armas de fogo institucionais, registradas em nome do Tribunal
Superior Eleitoral, por parte de agentes e inspetoras(es) da polícia judicial, integrantes do quadro de pessoal da Assessoria Especial de Segurança e Inteligência
(AESI) e que estejam efetivamente no exercício de funções de segurança, encontram-se regulamentadas pela Portaria TSE nº 709, de 18.9.2020, a partir da
autorização prevista na Resolução Conjunta nº 4, de 28.2.2014, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público6.

12. Diante do exposto, proponho a aprovação da presente minuta pelo Plenário desta Corte.
13. É como voto.

______________________

1 Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal
contra ele.

2 Artigo 14. 1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade
de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade democrática, quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na medida em que isso seja
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estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a publicidade venha a prejudicar os interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá torna-se
pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto, ou processo diga respeito à controvérsia matrimoniais ou à tutela de menores.

3 ART.  2º - O Juiz independente é aquele que determina a partir do Direito vigente a decisão justa, sem se deixar influenciar de forma real ou aparente por factores alheios ao próprio Direito. (...)

ART.  9º - A imparcialidade judicial tem o seu fundamento no direito dos processáveis que devem ser tratados por igual e, portanto, não ser discriminados no que se refere ao desenvolvimento da função jurisdicional

4 Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da
cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

5 Art. 3º O Sinarm, instituído no âmbito da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, manterá cadastro nacional, das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no País. (...) § 3º  Serão cadastradas
no Sinarm as armas de fogo: (...) III - institucionais, observado o disposto no inciso I, constantes de cadastros próprios: (...) i) dos órgãos do Poder Judiciário, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que
efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma do regulamento estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça; (...) n) do Poder Judiciário e do Ministério Público, adquiridas para uso de seus membros; (...)

6 Art. 1º Esta Resolução regulamenta, no Poder Judiciário e no Ministério Público, os arts. 6º, inciso XI, e 7°-A, ambos da Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com as alterações promovidas pela Lei n° 12.694, de 24 de julho
de 2012. (...)

Art. 2º Nos termos desta Resolução, é autorizado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, o porte de
arma de fogo em todo o território nacional.

 

EXTRATO DA ATA

 

PA nº 0600417-60.2021.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Interessado: Tribunal Superior Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, aprovou a resolução que regulamenta o exercício do poder de polícia administrativa no âmbito do Tribunal

Superior Eleitoral, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (presidente), Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,

Sérgio Banhos e Carlos Horbach.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Paulo Gustavo Gonet Branco.

SESSÃO DE 2.9.2021.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
Senhor Coordenador da COPES,
 
Diante do Parecer 1021/2021 (0935805) e do

Despacho SIPNP (0935994), estou apensando, através do
doc. 0942969, a Resolução TSE nº 23.648, que regulamenta o
exercício do Poder de Polícia Administrativa, no âmbito do
Tribunal Superior Eleitoral, e dispõe sobre as atribuições
funcionais de Agentes e Inspetores da Polícia Judicial.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 09/09/2021, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942972 e o código CRC 2B1C5559.

0002191-79.2021.6.02.8000 0942972v1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS           06.015.041/0001-38
5822402 2,01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

15/09/2021
12:15:15
0001/0005

TOMADOR/OBRA:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

100.67630.61-5 17/08/2011 12
9.216,74 0,00 0,00751,97

03514ALBERICO RAMOS DE OLIVEIRA
0,00 0,00

190.26447.96-8 11/09/2012 12
9.216,74 0,00 0,00751,97

03514FLAVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS
0,00 0,00

170.33311.15-8 29/04/2006 12
1.019,17 0,00 0,0096,14

0351405JOSILEIDE FERREIRA DA SILVA
0,00 0,00

190.00037.92-4 11/10/1999 12
9.216,74 0,00 0,00751,99

0351405TEREZA CRISTINA DE BARROS PAES
0,00 0,00

190.30208.50-6 04/05/2015 12
1.019,17 0,00 0,0091,97

0351405VALMIR DE MELO DOS SANTOS
0,00 0,00

125.96921.01-6 13
8.510,96 0,00 0,00751,99

0111305HERMANN DE ALMEIDA MELO
0,00 0,00

125.82771.80-7 13
2.127,74 0,00 0,00175,00

0111305JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA
0,00 0,00

148.73489.82-9 13
3.191,61 0,00 0,00300,39

0111305MILTON GONCALVES FERREIRA NETTO
0,00 0,00

168.68595.00-0 13
1.061,57 0,00 0,00116,77

02626RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA
0,00 0,00

135.84035.45-6 13
2.120,00 0,00 0,00233,20

02233RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO
0,00 0,00

127.29949.45-5 19/06/2019 20
9.216,74 0,00 0,00751,97

03514ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA
0,00 0,00

116.79854.57-1 22/05/2019 20
11.382,88 0,00 0,00751,97

03514ANDRE BONAPARTE SANTOS
0,00 0,00

190.11743.51-5 18/01/2021 20
11.382,88 0,00 0,00751,97

03514DENYLSON DE SOUZA BARROS
0,00 0,00

170.01545.67-6 01/07/2005 20
12.162,11 0,00 0,000,00

0351405JOSE ARAUJO PINTO
0,00 0,00

126.73083.01-6 19/01/2015 20
12.940,02 0,00 0,00751,97

03514KATHERINE MARIA FERRO GOMES TEIXEIRA
0,00 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS           06.015.041/0001-38
5822402 2.01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

15/09/2021
12:15:15
0002/0005

TOMADOR/OBRA:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

153.91684.12-2 14/01/2019 20
9.216,74 0,00 0,00751,97

03514LICIANNE CALHEIROS CRUZ
0,00 0,00

100.82230.00-2 07/02/2013 20
11.382,88 0,00 0,00751,97

03514MARIANA MARQUES DE A BORGES
0,00 0,00

143.85705.27-1 11/01/2019 20
11.382,88 0,00 0,00751,97

03514MARIO JORGE UCHOA SOUZA FILHO
0,00 0,00

149.43957.27-3 07/03/2017 20
12.940,02 0,00 0,00751,97

03514VALESKA SOARES EMIDIO CUNHA
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
148.707,59 0,00 0,00 10.037,15 0,00 0,00
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EqhEER08YeO0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS           06.015.041/0001-38
5822402 2.01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

15/09/2021
12:15:15
0003/0005

TOMADOR/OBRA:

H5ZEs2XKqxA0000-1 Nº DE CONTROLE:

AV ARISTEU DE ANDRADE 377                         

MACEIO                            AL 57051-090 7523000

FAROL                   

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8423000

RAT AJUSTADO: 2.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

12 5 29.688,56 0,00 29.688,56 0,00

13 5 17.011,88 0,00 17.011,88 0,00

20 9 102.007,15 0,00 102.007,15 0,00

0,00148.707,590,00148.707,5919TOTAIS:

Relatório GFIP RETIFICADORA AGO/2021 (0946011)         SEI 0002191-79.2021.6.02.8000 / pg. 178



EqhEER08YeO0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS           06.015.041/0001-38
5822402 2.01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

15/09/2021
12:15:15
0004/0005

TOMADOR/OBRA:

H5ZEs2XKqxA0000-1 Nº DE CONTROLE:

AV ARISTEU DE ANDRADE 377                         

MACEIO                            AL 57051-090 7523000

FAROL                   

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8423000

RAT AJUSTADO: 2.00

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

0,00

0,00

0
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EqhEER08YeO0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2021 COD REC:115 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS           06.015.041/0001-38
5822402 2.01

42.0 (15/01/2021)
DATA:
HORA:
PÁG :

15/09/2021
12:15:15
0005/0005

TOMADOR/OBRA:

42.412.57 10.037.15
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0

U3: 0 V3: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

H5ZEs2XKqxA0000-1 Nº DE CONTROLE:

AV ARISTEU DE ANDRADE 377                         

MACEIO                            AL 57051-090 0082 2122 7724 7523000

FAROL                   

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00
0.00
0.00

0.0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 8423000

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 2.00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2021.

De acordo com o Parecer COPES/SIPN n˚ 1021.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA,
Coordenador, em 07/10/2021, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947175 e o código CRC 80BA1A55.

0002191-79.2021.6.02.8000 0947175v1
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RESOLUÇÃO No 430, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.

 

Altera  a  Resolução  CNJ  no 344/2020,
que regulamenta o exercício do poder de
polícia  administrativa  no  âmbito  dos
tribunais,  dispondo sobre as atribuições
funcionais  dos  agentes  e  inspetores  da
polícia judicial. 

 

O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA

(CNJ), no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais;

CONSIDERANDO a  deliberação  promovida  pelo  Comitê  Gestor  do

Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, no sentido de propor ao plenário do

CNJ o aprimoramento da Resolução CNJ no 344/2020; 

CONSIDERANDO a  decisão  plenária  tomada  no  Ato  Normativo  no

0006896-54.2021.2.00.0000, na 94ª Sessão Virtual, realizada em 8 de outubro de 2021; 

RESOLVE: 

Art.  1o Alterar  o  art.  1o da  Resolução  CNJ no 344/2020,  que  passa  a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o ........................................................................................
§  1o Os  cargos  de  Analista  e  Técnico  Judiciário,  Área
Administrativa  –  Especialidade  Segurança  ou  Segurança  e
Transporte,  do  Poder  Judiciário  da  União,  passam  a  ser
nominados,  respectivamente,  Analista  Judiciário  e  Técnico
Judiciário,  Área  Administrativa  –  Especialidade  Inspetor  da
Polícia Judicial e Agente da Polícia Judicial.
§  2o No  âmbito  dos  Estados,  aos(às)  servidores(as)  cujas

Num. 4517062 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: LUIZ FUX - 22/10/2021 21:14:44
https://www.cnj.jus.br:443/pjecnj/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102221144379500000004090029
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atribuições  estejam  relacionadas  às  funções  de  segurança,
sugere-se a adoção de denominação similar à empregada pelos
tribunais da União, respeitadas as previsões legais em sentido
diverso.
§ 3o O exercício do poder de polícia administrativa se destina a
assegurar a boa ordem dos trabalhos do tribunal, a proteger a
integridade dos seus bens e serviços, bem como a garantir a
incolumidade  dos(as)  magistrados(as),  servidores(as),
advogados(as),  partes  e  demais  frequentadores  das
dependências  físicas  dos  tribunais,  em  todo  o  território
nacional.” (NR)

 
Art.  2o Alterar  o  art.  4o da  Resolução  CNJ no 344/2020,  que  passa  a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4o ..........................................................................................
Parágrafo único. Para assunção dos cargos descritos no § 1o e no
§ 2o do  artigo  1o e  cumprimento  das  atribuições  listadas  nos
incisos VII, VIII, IX e XIII deste artigo, exige-se, no mínimo,
Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.” (NR)

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Ministro LUIZ FUX
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora,
 
Ultimados os procedimentos de capacitação dos

servidores detentores de GAS por essa unidade, tendo em
vista o caráter obrigatório na realização de teste de condicionamento
físico para os servidores em tela, também previsto na Resolução
22.595/07, sugiro a remessa dos presentes autos a AAMO para serem
adotados os mesmos procedimentos de anos anteriores, onde os
servidores foram submetidos a uma avaliação física, a partir da
realização de exames cardiológicos – testes ergométricos - cujos
resultados foram submetidos ao crivo dos médicos deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 28/10/2021, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967043 e o código CRC 9990B063.

0002191-79.2021.6.02.8000 0967043v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
Em atenção ao Despacho SRACF/CODES 0967043,

encaminho os Autos à AAMO par as providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Técnico Judiciário, em 28/10/2021, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967057 e o código CRC C7410A00.

0002191-79.2021.6.02.8000 0967057v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5999 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Prezados Colegas da SRACF.
Solicito informar sobre agendamento de teste fisico, conforme

despacho sei (0967043).
Att.
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 22/11/2021, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977092 e o código CRC 034606FE.

0002191-79.2021.6.02.8000 0977092v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
Sr. Assessor da AAMO
 
Em atenção à pergunta constante na informação 5999 (0977092),
encaminho os presentes autos a esta Assessoria para dirimir o
questionamento do servidor Carlos Antônio Vieira Costa.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FON ANDRADE, Analista Judiciário,
em 23/11/2021, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977807 e o código CRC AA9FB0ED.

0002191-79.2021.6.02.8000 0977807v1
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