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Processo nº 04101.100886/2020-92 
Assunto: Credenciamento de Instituição Consignatária  
Requerente: Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos  
 
 
DECISÃO  
 
Trata-se de requerimento formulado pela Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e 
Investimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.167.412/0001-13, por meio do qual 
manifestou interesse em se credenciar, perante este Tribunal, para fins de concessão de 
empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores (fl. 17).       

 
Os procedimentos concernentes à operacionalização, gerenciamento e controle de margem 
consignável das folhas de pagamento de magistrados e servidores foram regulamentados, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Resolução nº 16-
TJ, de 13/06/2018, tendo esta Corte, a partir da configuração de situação de inexigibilidade de 
licitação prevista no art. 25 da Lei nº 8.666/93, publicado o Edital de Credenciamento nº 
01/2019-TJRN, com validade de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 17/10/2019, 
possibilitando que as instituições financeiras interessadas em proceder à concessão de 
empréstimos consignados viessem a se habilitar, desde que atendidas às condições 
estabelecidas em tal ato normativo (fls. 02/04).  

 
Verificando que, no caso, foram percorridos os trâmites regulamentares, inclusive com análise 
da Assessoria Jurídica deste Tribunal, cabendo, nesse aspecto, salientar que já houve o 
acolhimento, pelo órgão de assessoramento jurídico, em processo análogo (Proc. Nº 
04101.000225/2021-93), quanto aos argumentos veiculados no despacho de fls. 160/162, 
cumpre a esta Secretaria, nos termos dos subitens 4.2 e 4.3 do Edital de Credenciamento nº 
01/2019-TJRN, proceder ao exame do pleito e da documentação apresentada,  validando ou 
não o cadastramento realizado, a depender do preenchimento dos seguintes requisitos pela 
instituição interessada:    
I. em observância ao subitem 3.1 do Edital de Credenciamento nº 01/2019, estar o 
requerente legitimado a figurar como consignatário, conforme a previsão do art. 5º da 
Resolução nº 16/20181;  
 
II. preenchimento de formulário, em duas vias originais, com reconhecimento de 

firma em cartório, por autenticidade, do responsável (Resolução nº 16/2018, art. 8º, 
caput c.c. item 3.2 do Edital de Credenciamento nº 01/2019); 

 
III. apresentação, juntamente com o formulário de requerimento, de cópia autenticada dos 

documentos  elencados no item 3.2,  alíneas <a= a <i=, do Edital de Credenciamento 
nº 01/2019 (cf. Resolução nº 16/2018, art. 8º) , quais sejam: 

a) relação dos produtos ou serviços oferecidos e as condições para consignação do desconto;  
b) atos constitutivos, extrato do registro em cartório e alterações posteriores, autenticados no 
respectivo Cartório de Registro ou na Junta Comercial; 
c) certificado de registro na organização estadual de cooperativas e autorização do Banco 
Central do Brasil, publicada no órgão oficial de imprensa, quando se tratar de cooperativa 
constituída de acordo com a Lei Federal nº 5.764, de 16/12/1971; 
d) modelo do contrato que será celebrado entre o consignado e o consignatário e que originará 
o débito a cujo pagamento se destina a consignação;  
e) autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil, quando se tratar de 
instituição bancária ou financeira;  
f) ata da última eleição e posse da diretoria vigente;  

                                                 
1 <Art. 5º Somente serão admitidos como consignatários, para fins de consignação facultativa:  I 
– entidade de classe, associação, clube de servidores ou sindicato, legalmente constituídos; II 
– partido político; III – cooperativa instituída de acordo com a Lei Federal nº 5.764, de 1971; IV 
– instituição financeira pública e instituição financeira privada autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil; V – entidade financiadora de aquisição de imóvel residencial 
integrante do Sistema Financeiro de Habitação (SFH); VI – entidade de previdência pública ou 
privada; VII – sociedade seguradora, com autorização de funcionamento dada pela 
Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda (SUSEP); VIII – entidade de 
previdência complementar, observados os critérios estabelecidos na legislação federal; IX – 
operadora de plano de assistência à saúde (OPAS), com autorização de funcionamento dada 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); e X – beneficiário de pensão alimentícia 
voluntária.= 
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g) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
h) prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
da sede do consignatário; 
 e i) prova de regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
No tocante à primeira condição elencada, concernente à legitimação para figurar como 
consignatário, observa-se ter sido atendida, sendo certo que a certidão de fl. 21, expedida 
pelo Banco Central do Brasil, comprova que a Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e 
Investimentos está autorizada, pela mencionada autarquia, a <praticar operações permitidas às 
instituições da espécie”.   
 
Em relação ao segundo requisito, correspondente à necessidade de ser protocolado 
<formulário devidamente preenchido=, pelo interessado, entende a Secretaria de 
Administração que, em virtude de não ter sido disponibilizado, em anexo ao Edital de 
Credenciamento nº 01/2019, tal formulário, revela-se suficiente o documento inaugural de 
solicitação apresentado pela instituição financeira requerente (fl. 17), de modo que se reputa 
igualmente cumprida a exigência citada.    
 
Por fim, quanto à apresentação da documentação necessária ao credenciamento, na forma 
estabelecida no item 3.2, alíneas <a= a <i=, do Edital de Credenciamento nº 01/2019, verifica-se 
que se faz presente, conforme se vê adiante: <Relação dos produtos ou serviços oferecidos e 
as condições para consignação do desconto – alínea a (fl. 17 e 58/66) ;   Estatuto Social – 
alínea b (fls. 129/141); modelo de contrato – alínea d (fls. 56/66); certidão de autorização de 
funcionamento, expedida pelo Banco Central do Brasil – alínea e (fl. 21); ata da última eleição e 
posse da diretoria vigente – alínea f (fl. 36);  prova de regularidade fiscal com as Fazendas 
Federal (fl. 89), Estadual (fl. 166)  e Municipal (fl. 170) do domicílio ou da sede do consignatário 
– alínea h  e  (i) prova de regularidade com a Seguridade Social (fl. 89)  e com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (fl. 168) , no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei – alínea i). 
 
Desse modo, considerando o atendimento integral das condições exigidas nos diplomas 
normativos de regência (Resolução nº 16/2018 e Edital de Credenciamento nº 01/2019), com 
fulcro na competência outorgada nos subitens 4.2 e 4.3 do Edital de Credenciamento nº 
01/2019-TJRN, em consonância com a recomendação favorável da Assessoria Jurídica, valido 
o credenciamento da Financeira Alfa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, para 
fins de concessão de empréstimo pessoal com consignação em folha de pagamento do Poder 
Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, pelo período de 60 (sessenta) meses, devendo a 
presente decisão, uma vez transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
no Diário da Justiça, sem que haja interposição de recurso, ou havendo o indeferimento dos 
recursos eventualmente apresentados, ser submetida à Presidência desta Corte, para 
homologação, nos termos do subitem 4.5 do Edital de Credenciamento nº 01/2019-TJRN.    

 
 
Publique-se a presente decisão de validação no Diário da Justiça e no site do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em observância ao subitem 4.3 do sobredito edital.  
 
Natal/RN, 03 de maio de 2021. 

 

 

Maria Cecília Bussoni 
Secretária de Administração 
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