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PROCESSO Nº 5218/2022 - IN
CONTRATO PARA CADASTRAMENTO
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES
DO
JUDICIÁRIO
TRABALHISTA
(ANASTRA)
PARA
CONCESSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
FOLHA DE PAGAMENTO.
(Contrato nº 2022-0021)

MARTA
CRISTINA
MELLO
BEZERRA
11/05/2022 14:02
LUIS FELIPE
CARRAPATOSO
PERALTA DA
SILVA

11/05/2022 14:09
FRANCISCO
DE ASSIS
FREIRE
FONSECA

11/05/2022 14:26

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1ª REGIÃO, instalado na Av. Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 02.578.421/0001-20, doravante designado simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Sr. Luis Felipe
Carrapatoso Peralta da Silva, portador da carteira de identidade nº 07599569-6,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 012.259.037-34, e a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO TRABALHISTA (ANASTRA),
estabelecida no SRTVS, quadra 701, conjunto D, bloco A, sala 401, Centro Empresarial
Brasília, Brasília, DF, inscrita no CNPJ sob nº 07.041.723/0001-88, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Yonaldo
Carlos Estevão da Costa, portador da cédula de identidade nº 715869, expedida pela
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 678.195.084-34, têm, entre si, ajustado o presente
CONTRATO ADMINISTRATIVO, elaborado de acordo com a minuta examinada e
aprovada pela Assessoria Jurídica deste Egrégio Tribunal, ex vi do disposto no art. 12,
§ 2º, do Ato nº 22/2022 da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
e autorizado pelo Sr. Ordenador da Despesa às fls. 135 dos autos do processo nº
5218/2022, com fulcro no art. 12, § 1º, do referido Ato, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto o
cadastramento da Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Trabalhista
(ANASTRA) para concessão de consignação em folha de pagamento dos valores
devidos pelos magistrados ou servidores ativos ou aposentados ou titulares de pensão
por morte de magistrado ou servidor do Contratante, que são associados da
Contratada, conforme detalhado no Termo de Referência, acostado aos autos do
processo em referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - São partes
integrantes do presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes
documentos acostados aos autos do processo em referência:
a) Termo de Referência, acostado às fls. 138/146;
b) Atos nºs 156/2019 e 22/2022 da Presidência do TRT da 1ª Região de fls. 52/71.

1
PROAD 5218/2022. DOC 58. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2022.SCWX.YYVH:
https://proad.trt1.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PROAD 5218/2022. DOC 58.
(Juntado por flavio.ferreira - FLAVIO NUNES FERREIRA em 11/05/2022)

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO As
consignações em folha de pagamento serão processadas na forma descrita no item 3.0
do Termo de Referência.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - Não haverá pagamento de valor à
Contratada.
PARÁGRAFO ÚNICO - Será repassado à Contratada o valor correspondente à
mensalidade descontado dos consignados na forma dos subitens 3.1 a 3.5 do Termo
de Referência.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente contrato é de
60 (sessenta) meses, contado de 12/05/2022, encerrando-se em 11/05/2027, em
observância ao disposto no art. 13 do Ato nº 22 de 14 de março de 2022.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - São obrigações da
Contratante as descritas neste instrumento, além das listadas no item 5.0 do Termo de
Referência.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São obrigações
exclusivas da Contratada as detalhadas nos itens 4.0 do Termo de Referência, bem
como as constantes neste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E
AVALIAÇÃO - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação, na forma do item 7.0 do Termo de Referência.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES O descumprimento total ou parcial, de
quaisquer das obrigações estabelecidas no presente contrato, sujeitará a Contratada,
garantida prévia e ampla defesa em Processo Administrativo, às sanções tratadas no
item 8.0 do Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO - O Contratante se reserva o direito de rescindir
o presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 137 da Lei
nº 14.133/21, no que couber, e do art. 28 do Ato nº 22/2022, da Presidência do TRT da
1ª Região.
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável,
por acordo entre as partes, na forma do art. 138, II da Lei nº 14.133/21, ou judicial, nos
termos da legislação.
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO
A execução deste contrato
será conduzida com fidelidade aos instrumentos de filiação e aos de adesão ao
contrato de seguro, observando também o disposto nos regulamentos sobre a matéria,
em especial o artigo 45 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, regulamentada
pelo Decreto nº 8.690 de 11 de março de 2016, o Ato nº 22 de 14 de março de 2022,
da Presidência do TRT da 1ª Região, e a Resolução CSJT nº 199 de 25 de agosto de
2017.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO FORO - Para dirimir todas as questões
oriundas do presente ajuste obrigacional, é competente o Foro da Justiça Federal Seção Judiciária da cidade do Rio de Janeiro.
E, por estarem justos e contratados, entre si, é lavrado o presente
instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais
lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes e pelas
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2022.

LUIS FELIPE CARRAPATOSO PERALTA DA SILVA
Diretor-Geral
(assinado digitalmente no Proad)
______________________________________________
CONTRATANTE
(TRT/RJ)

YONALDO CARLOS ESTEVAO
DA COSTA:308219349

Assinado de forma digital por YONALDO
CARLOS ESTEVAO DA COSTA:308219349
Dados: 2022.05.11 12:17:23 -03'00'

______________________________________________
CONTRATADA
ANASTRA
TESTEMUNHAS:
Francisco de Assis Freire Fonseca
(assinado digitalmente no Proad)
1ª) ___________________________________
Fiscal do Contrato
CPF: 081.099.227-24

2ª) ____________________________________
Nome:
CPF:
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