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PRESIDÊNCIA
 GABINETE

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 792, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.
Ajusta os valores de remuneração no recebimento de DAJEs pelos Agentes Arrecadadores, fixados no Decreto Judiciário
1.062, de 21 de novembro de 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º  Ajustar para R$ 1,56 (um real e cinquenta e seis centavos) o valor da remuneração dos serviços no acolhimento dos
DAJEs pelos Agentes Arrecadadores.

Parágrafo único. O valor fixado no caput será devido por cada Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial - DAJE
acolhido em qualquer canal de atendimento do agente arrecadador.

Art. 2º O preço será reajustado a cada 12 (doze) meses contados da data da publicação deste Decreto, devendo o reajuste
limitar-se à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do IBGE.

Art. 3º O preço fixado no artigo primeiro deste Decreto não se aplica aos atuais credenciados que serão remunerados com
os valores contratados até a expiração da vigência dos seus respectivos Termos de Adesão ao Credenciamento de 2017.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 27 de novembro de 2018.

Desembargador GESIVALDO BRITTO
Presidente

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 793, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.
Altera o Regulamento do Sistema de Credenciamento dos Agentes Arrecadadores, instituído pelo Decreto Judiciário nº 709,
de 7 de agosto de 2017, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE
Capítulo I

DO CREDENCIAMENTO DE AGENTES ARRECADADORES MEDIANTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARRECADAÇÃO

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º O Sistema de Credenciamento dos Agentes Arrecadadores instituído pelo Decreto Judiciário  nº 709, de 7 de agosto de
2017, para prestar serviços de arrecadação de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas Estaduais na Área do Poder
Judiciário e Emolumentos, passa a ser regulamentado por este Decreto.

§ 1º O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia poderá credenciar agentes arrecadadores para prestar serviços de arrecada-
ção de receitas do Poder Judiciário, desde que satisfaçam, cumulativamente, e sem prejuízos de outras que venham a ser
exigidas por edital, as seguintes condições:

I - estejam habilitados:
a) pelo Banco Central do Brasil-BACEN a funcionar com carteira comercial; e
b) tecnicamente, pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIM do Tribunal de Justiça da Bahia, para
atuarem como agentes arrecadadores.
II - não apresentem débito perante às Fazendas Federal e Estadual e não sejam omissos no cumprimento de suas
obrigações tributárias e não tributárias.
III - comprovem situação regular com relação à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

§ 2º  Compreendem as receitas do Poder Judiciário do Estado da Bahia de que trata este artigo as tributárias, não tributárias
e de prestação de serviços.
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§ 3º O serviço de arrecadação a ser prestado pelos agentes arrecadadores credenciados compreende o recolhimento, o
rateio, o repasse, o relatório e a prestação de contas.

§ 4º O agente arrecadador, na qualidade de credenciado, passa a integrar a Rede Arrecadadora de Receitas do Judiciário -
RARJ.

§ 5º O provimento de recursos materiais, tecnológicos e administrativos necessários à execução dos serviços de arrecada-
ção é de responsabilidade dos agentes arrecadadores.

§ 6º É assegurado o acesso permanente a qualquer interessado que preencha as exigências estabelecidas para o
credenciamento, o qual deverá protocolar o seu requerimento, instruído com a documentação pertinente.

§ 7º O credenciamento será processado mediante a elaboração de edital, cujos requisitos devem obedecer integralmente
às disposições contidas na Lei nº 9.433/05 e neste Regulamento.

Art. 2º Os membros da Comissão de Credenciamento de Agentes Arrecadadores, de caráter permanente, que se responsa-
bilizará pelo seu acompanhamento desde a publicação do edital até a homologação do seu resultado final serão designa-
dos pelo Presidente do tr.

Seção II
Do Credenciamento

Art. 3º Poderão ser credenciados para prestar os serviços de arrecadação de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas
Estaduais na Área do Poder Judiciário e Emolumentos os agentes arrecadadores que satisfaçam as condições estabelecidas
nos incisos I, II e III do artigo 1º, § 1º e demais condições previstas em Edital de Credenciamento.

Art. 4º O pedido de credenciamento será dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça e encaminhado à Comissão de
Credenciamento dos Agentes Arrecadadores para avaliação no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da
entrega neste Tribunal da documentação prevista no Instrumento Convocatório, devendo estar acompanhado dos seguintes
documentos:

I- Estatuto da Instituição Financeira;
II- Ata da Assembleia Geral que elegeu o Conselho de Administração;
III- Ata do Conselho de Administração que elegeu os diretores; e
IV- Homologação da eleição dos diretores pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Art. 5º  A  habilitação técnica a qual se refere o inciso I, letra b, do art. 1º, § 1º será concedida após aprovação de sistema,
mediante testes de recolhimento da arrecadação de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas Estaduais na Área do
Poder Judiciário e Emolumentos.

§ 1º Serão realizados testes, em ambiente de homologação, com massa de dados preparada pelo Núcleo de Arrecadação
e Fiscalização - NAF, num total de pelo menos 02 (dois) arquivos, os quais serão encaminhados aos agentes arrecadadores
para leitura ótica do código de barras.

§ 2º Os testes serão acompanhados pelo Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF deste Tribunal.

§ 3º A solução estará homologada quando:

I- Obtiver a condição de "Arquivo Aceito" pelo menos nos dois arquivos; e
II- Alcançar o índice zero erro de transcrição pelo nesses dois arquivos.

§ 4º À Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIM caberá a homologação da solução utilizada para o
envio dos arquivos.

Art. 6º A decisão relativa ao pedido de Credenciamento será publicada no Diário da Justiça Eletrônico pela Comissão de
Credenciamento de Agentes Arrecadadores e caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação do resultado.

§ 1º Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do credenciamento e serão dirigidos ao
Presidente do Tribunal, por intermédio da Comissão de Credenciamento de Agentes Arrecadadores.

§ 2º A Comissão de Credenciamento de Agentes Arrecadadores poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

§ 3º No prazo de 5 (cinco) dias úteis, os recursos serão decididos, ouvida a Consultoria Jurídica da Presidência, cuja decisão
será publicada no Diário da Justiça Eletrônico.
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Seção III
Do Termo de Adesão ao Credenciamento

Art.7º Deferido o pedido de credenciamento e expedido o Termo de Homologação, pela autoridade superior, dar-se-á início
à contratação dos serviços de arrecadação de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas Estaduais na Área do Poder
Judiciário e Emolumentos, devendo o agente arrecadador:

I- Firmar Termo de Adesão ao Credenciamento de prestação de serviços de arrecadação;
II- Indicar representante legal, nos termos da Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005; e
III- Apresentar, em meio magnético, ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF  do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, uma relação das Unidades Arrecadadoras que irão recolher a arrecadação, informando os seguintes dados de cada
estabelecimento:
a) Denominação da agência;
b) Número de inscrição no CNPJ do MF;
c) Endereço (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, município e unidade da federação);
d) Código completo de identificação pelo qual a agência é reconhecida externamente e
e) A inclusão de novas Unidades Arrecadadoras para recolher a arrecadação, que será realizada nas mesmas condições
previstas no inciso III deste artigo.

Art. 8º A Administração convocará o agente arrecadador para assinar ou retirar o instrumento contratual, dentro das condi-
ções estabelecidas na legislação e no Edital de Credenciamento, e dar início à execução do serviço, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

Art. 9º O Termo de Adesão ao Credenciamento será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, de forma resumida, no prazo
de 10 (dez) dias corridos a contar da data da sua assinatura.

Seção IV
Do Acompanhamento e Da Fiscalização da Execução do Contrato

Art. 10. A gestão dos contratos firmados através do Credenciamento dos Agentes Arrecadadores será efetuada pela Coorde-
nação de Arrecadação - COARC, do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF, que executará o controle, a supervisão, o
acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações pelos agentes arrecadadores contratados.
Parágrafo único. Os agentes arrecadadores terão suas atividades controladas e auditadas pelo Tribunal de Justiça, com a
finalidade de realizar o cruzamento de informações constantes nos bancos de dados com os relatórios e registros contábeis
produzidos pelo agente arrecadador, visando garantir a integridade no repasse das informações físicas e financeiras.

Seção V
Do Cadastro

Art. 11. Os dados dos agentes arrecadadores credenciados para recolher a arrecadação serão incluídos no Cadastro de
Agentes Arrecadadores do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização- NAF, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Art. 12. Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que os credenciados mantenham regulares todas as condições
de habilitação e que informem toda e qualquer alteração na documentação relacionada às condições de credenciamento.

Art. 13. As alterações de dados cadastrais dos agentes arrecadadores, bem como o descredenciamento destes, e a subs-
tituição do representante previsto no inciso II do art. 7º deverão ser informadas ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização -
NAF, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Seção VI
Do Descredenciamento

Art. 14. O descredenciamento do agente arrecadador ocorrerá, a qualquer tempo, por razões devidamente fundamentadas
pelo Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF, nas seguintes hipóteses:

I- Rescisão do Termo de Adesão ao Credenciamento;
II- Perda da eficácia do contrato de prestação de serviço que ocorre quando comprovado fato ou circunstância comprometa
a capacidade técnica ou administrativa do credenciado ou que reduza a capacidade de prestação de serviço a ponto de não
atender às exigências estabelecidas.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese de descredenciamento fica assegurado ao agente arrecadador o direito ao contra-
ditório e à ampla defesa.
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Seção VII
Da Rescisão do Termo de Adesão ao Credenciamento

Art. 15. O Termo de Adesão ao Credenciamento poderá ser rescindido na ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 166
e 167 da Lei Estadual n° 9.433/05, bem como quando o agente arrecadador:
I- Sofrer intervenção do Banco Central;
II- Tiver decretada sua liquidação pelo Banco Central;
III- For fusionado ou incorporado por outra companhia cujo objeto não seja o previsto neste Decreto;
IV- Deixar de cumprir as condições exigidas para o seu credenciamento;
V- Praticar irregularidades na execução das atividades de arrecadação que configurem ilícito penal;
VI- Solicitar o seu desligamento;
VII- Cometer reiteradamente faltas na execução contratual, anotadas na forma do inciso I, do art. 154, da Lei n° 9.433/05, tais como:
a) incorrer na quadragésima ocorrência de falta de repasse de valores até o 1° dia útil subsequente ao do recebimento da
receita; e
b) deixar de apresentar as atualizações dos documentos solicitados pelo fiscal do contrato.

Art. 16.  A rescisão do Termo de Adesão ao Credenciamento implicará no desligamento automático do agente arrecadador da
Rede Arrecadadora de Receitas do Judiciário - RARJ.

Art. 17. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório
e a ampla defesa.

Art. 18. O credenciado poderá resilir administrativamente o Termo de Adesão ao Credenciamento, desde que comunique
expressamente esta intenção com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização-
NAF, hipótese em que será procedido o seu descredenciamento, sem prejuízo da conclusão dos serviços já iniciados,
mediante autorização motivada da autoridade competente.

Seção VIII
Do Recolhimento da Arrecadação

Art. 19. O recolhimento da arrecadação de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas Estaduais na Área do Poder Judiciário
e Emolumentos será feito por meio do Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial - DAJE, com código de barras
padrão FEBRABAN, que pode ser emitido em qualquer parte do país através do Portal de DAJE Eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.

Art. 20. O recolhimento das receitas poderá ser efetuado através dos seguintes canais de atendimento:
I- Guichês de Caixa;
II- Correspondentes bancários;
III- Internet Banking;
IV- Terminais de Autoatendimento; e
V- Outros meios eletrônicos.

§ 1º Para os recebimentos realizados nos canais Internet Banking, guichês de caixa e autoatendimento, o Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia deverá aceitar, como comprovante de pagamento, recibo próprio emitido pelo canal.

§ 2º Para os recebimentos realizados em correspondentes bancários ou meio eletrônico, o Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia deverá aceitar, como comprovante de pagamento, o recibo emitido pelo terminal do atendente.

§ 3º Para os recebimentos realizados em correspondentes bancários ou meio eletrônico, não há guarda nem entrega ao
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do documento físico arrecadado.

Art. 21. A comprovação dos documentos previstos no art. 19 será de responsabilidade dos agentes arrecadadores, mediante
autenticação mecânica ou recibo de pagamento, os quais deverão conter os seguintes caracteres:
I- Sigla, símbolo ou logotipo do agente arrecadador;
II- Número da autenticação;
III- Data do pagamento;
IV- Valor;
V- Identificação da máquina autenticadora; e
VI- Linha digitável do código de barras.

Art. 22. É vedada a reprodução da autenticação por meio de decalque a carbono ou por qualquer outra forma.

Art. 23. É vedado o estorno do pagamento, pelo agente arrecadador, em qualquer situação, cabendo ao Núcleo de Arrecada-
ção e Fiscalização - NAF a análise dos casos de restituições devidas.
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Art. 24. É vedado aos agentes arrecadadores recusar ou selecionar contribuintes, sujeitos passivos ou exigir qualquer
formalidade não prevista em lei ou em normas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para recebimento do DAJE.

Art. 25. Nenhuma remuneração será devida pelos contribuintes, sujeitos passivos, aos agentes arrecadadores, em decor-
rência do recolhimento de arrecadação de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas Estaduais na Área do Poder Judici-
ário e Emolumentos.

Art. 26. Os agentes arrecadadores serão responsáveis pelas ações ou omissões de seus funcionários, administradores ou
prepostos, independentemente de dolo ou culpa quanto à execução das atividades pertinentes a este Decreto.

Art. 27. Compete ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,  definir as
condições complementares para a execução das modalidades de recolhimento da arrecadação, mediante Documento de
Arrecadação Judicial e Extrajudicial - DAJE.

Seção IX
Do Rateio, do Relatório e do Repasse do Produto Arrecadado

Art. 28. O produto da arrecadação diária é contabilizado em "Conta de Arrecadação", conforme COSIF/BACEN, devendo ser
repassado no segundo dia útil após a arrecadação, mediante crédito em Conta Corrente, procedendo-se ao rateio das
receitas da forma que se segue:
I- Conta de arrecadação específica de livre movimentação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para as receitas
relativas à Taxa de Fiscalização;
II- Conta de arrecadação específica de livre movimentação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para as receitas
relativas a Emolumentos, provenientes de recolhimento de DAJE's, relativos a atos praticados por cartórios extrajudiciais
com servidores substitutos;
III- Conta de arrecadação específica do cartório delegatário para as receitas relativas a Emolumentos, provenientes de
DAJE's relativos a atos praticados por cartórios extrajudiciais com delegatários;
IV- Conta de arrecadação específica da Defensoria Pública para as receitas relativas à Defensoria Pública provenientes de
DAJE's relativos a atos praticados por cartórios extrajudiciais;
V- Conta de arrecadação específica do Fundo Especial de Compensação para as receitas relativas ao FECOM, provenientes
de DAJE's, relativos a atos praticados por cartórios extrajudiciais;
VI- Conta de arrecadação específica da Procuradoria Geral do Estado da Bahia para as receitas relativas à Procuradoria
Geral do Estado, provenientes de DAJE's, relativos a atos praticados por cartórios extrajudiciais;
VII- Conta de arrecadação específica do Fundo de Segurança dos Magistrados - FUNSEG para as receitas relativas ao
FUNSEG, provenientes de DAJE's, relativos a atos praticados por cartórios judiciais;
VIII- Conta de arrecadação específica do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia  para as receitas
relativas ao FMMP/Ba, provenientes de DAJE's, relativos a atos praticados por cartórios extrajudiciais; e
IX- Conta de arrecadação específica de livre movimentação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para as demais
receitas próprias do Poder Judiciário.

Art. 29. Após o recolhimento da arrecadação, a Agência Bancária Centralizadora efetuará o repasse ao Banco Centralizador
indicado pelo Tribunal de Justiça dos valores das receitas recebidas, até 48 (quarenta e oito) horas úteis subsequentes ao
do recebimento do DAJE, para que este faça o crédito em conta específica de arrecadação.

§ 1º  O agente arrecadador que não efetuar o repasse das receitas recebidas ao Banco Centralizador no prazo previsto no
caput deste artigo ficará sujeito a pagar multa ao Tribunal de Justiça nos limites máximos a serem estabelecidos em
contrato.

§ 2º A regra prevista no caput deste artigo aplica-se também ao Banco Centralizador quanto ao crédito dos valores em contas
de titularidade do Tribunal de Justiça.

§ 3º É vedado ao Banco Centralizador dar qualquer destinação ao produto da arrecadação das receitas públicas que não
aquela de mantê-lo sob sua guarda em conta específica, desde o recolhimento até o repasse à conta indicada pelo Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia.

Art. 30. Para efeito de repasse do produto da arrecadação, não serão considerados como dias úteis os sábados, domingos
e feriados nacionais.

§ 1º Caso o repasse do produto da arrecadação diária seja efetuado fora do prazo previsto no art. 28, os agentes arrecada-
dores ficarão obrigados a pagar multa destinada ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos limites máximos a serem
estabelecidos no Termo de Adesão ao Credenciamento.

§ 2º Ocorrendo repasse a maior, em duplicidade ou indevido, o agente arrecadador solicitará o ressarcimento ao Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, mediante Processo Administrativo.
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§ 3º  O relatório a ser fornecido pelo Banco Centralizador dos repasses efetuados e resultantes do rateio, deverão constar no
mínimo as seguintes informações:
a) data de arrecadação;
b) data de repasse;
c) descrição do tipo de tributo;
d) dados dos cartórios arrecadadores; e
e) descrição das receitas, de acordo com o percentual rateado correspondente.

Seção X
Da Prestação de Contas

Art. 31. A prestação de contas dos agentes arrecadadores será realizada por meio da Agência Bancária Centralizadora, após
o recolhimento da arrecadação, disponibilizando, por transmissão eletrônica, em arquivos, retorno parcial e consolidado, os
quais deverão estar de acordo com o layout homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e no padrão FEBRABAN,
devendo:
I- Diariamente, considerar os arquivos parciais contendo os dados da arrecadação em remessas até 15 (quinze) minutos
após a autenticação dos documentos de arrecadação; e
II- Até às 23h59min do mesmo dia útil do recebimento da receita, em remessa diária, consolidando todas as remessas
referentes aos arquivos parciais a que se refere o inciso anterior.

Art. 32. O agente arrecadador obedecerá aos seguintes procedimentos na prestação de contas:
I- O arquivo magnético entregue pelos agentes arrecadadores deverá observar o Número Sequencial de Arquivo - NSA do
padrão FEBRABAN e terá uma identificação denominada "Número Sequencial de Arquivo - NSA" por eles atribuída;
II- O Número Sequencial de Arquivo - NSA será consecutivo, iniciando-se em 00001;
III- Deverá ser mantido o mesmo Número Sequencial de Arquivo - NSA no caso de retorno do arquivo magnético rejeitado, ou
para o parcial e o consolidado, quando o mesmo arquivo estiver em ambos os arquivos;
IV- Os agentes arrecadadores deverão manter os Documentos de Arrecadação Judicial e Extrajudicial - DAJES (em papel ou
preservados por outros meios legais) arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias, no qual o Núcleo de
Arrecadação e Fiscalização - NAF, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, deverá proceder à auditoria na rede arrecadadora,
após a qual poderão ser incinerados ou destruídos; e
V-  A auditoria referida no inciso IV deste artigo não exime o agente arrecadador da responsabilidade sobre fatos que venham
a ser apurados posteriormente.

Capítulo II
DAS SANÇÕES

Art. 33. Os agentes arrecadadores, sem prejuízo das sanções de natureza civil e criminal,  serão passíveis de multa,
suspensão ou descredenciamento no cometimento das infrações previstas nos artigos 14 e 15 e nas seguintes situações:
I- Falta na entrega de meios magnéticos de transmissão eletrônica;
II- Falta de lançamento de DAJE em meio magnético, em razão de omissão, perda ou extravio;
III- Rejeição de meios magnéticos por erro decorrente do não cumprimento das especificações para a prestação de contas
da arrecadação estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;
IV- Cometimento de fraude, ação dolosa ou simulação no processo de arrecadação de receitas próprias do Poder Judiciário,
Taxas Estaduais na Área do Poder Judiciário e Emolumentos ou na prestação de contas por meio magnético;
V- Retenção do produto da arrecadação, quando o crédito não for efetuado na conta específica no prazo fixado pelo Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia;
VI- Embaraço, por qualquer meio, das atividades dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, quando da
verificação do cumprimento das normas contidas neste Decreto; e
VII- Arrecadar durante o período da suspensão.

Art. 34. Será responsável pela infração quem praticar a ação e/ou lhe der causa.

Art. 35.  Serão aplicadas as sanções de:
I- Multa pelo descumprimento de obrigação principal de repasse de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas Estaduais
na Área do Poder Judiciário e Emolumentos ou pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas nos limites
máximos a serem estabelecidas no Termo de Adesão ao Credenciamento e Instrumento Convocatório; e
II- Suspensão por 30 (trinta) dias, nas seguintes hipóteses:
a) Quando o agente arrecadador não reembolsar os prejuízos causados em decorrência de atraso de repasse financeiro ou
de envio de informações, caracterizada a existência de dolo ou má-fé;e
b) Descumprimento das orientações do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, quando da necessidade de adoção de
procedimentos para a retificação de erros cometidos na prestação de contas, depois de expirado o prazo estipulado para a
regularização da ocorrência que deu origem à notificação.

§ 1º As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência de credenciado ou
da ciência do julgamento do recurso.
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§ 2º As sanções de multas, suspensão e descredenciamento serão aplicadas pelo Tribunal de Justiça e notificadas através
de publicação no Diário da  Justiça Eletrônico ou Notificação, por "AR".

§ 3º Fica assegurado ao agente arrecadador o direito a recurso perante o Tribunal de Justiça, no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis, contados, respectivamente, a partir da data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou do recebimento da
Notificação por "AR" da penalidade.
III- Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante o Tribunal de Justiça da Bahia.

Art. 36. Caberá ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF,  do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o encaminhamen-
to dos processos referentes à aplicação de sanção à Comissão Permanente de Cadastro de Fornecedores e Aplicação de
Sanções Administrativas para as providências legais.

Art. 37. Saneados os motivos que levaram à exclusão, a critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o agente
arrecadador excluído poderá ser readmitido na rede arrecadadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mediante
requerimento encaminhado ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Art. 38. Nos casos elencados no inciso II do art. 35, o agente arrecadador poderá solicitar seu retorno ao sistema de
arrecadação antes do prazo fixado, desde que tenha sanado a irregularidade que originou a suspensão.

Capítulo III
DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 39.  O serviço de arrecadação de receitas judiciárias, realizado pela instituição credenciada, através de seus canais de
atendimento, será remunerado, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por cada Documento de Arrecadação Judicial
e Extrajudicial - DAJE pago pelo contribuinte, de acordo com preços a serem fixados através de Decreto  e publicados  no
Diário da Justiça Eletrônico.

§ 1º A remuneração pela prestação do serviço somente ocorrerá quando se confirmar o efetivo repasse financeiro e a correta
prestação de contas das informações da arrecadação, previstas neste Regulamento, pela credenciada.

§ 2º A remuneração prevista neste artigo será mensal, sujeita à aprovação do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF e
deverá ser efetuada até o 8º (oitavo) dia útil após a data do recebimento da discriminação dos serviços prestados pelo
agente arrecadador relativamente às informações de arrecadação encaminhadas no mês anterior.

§ 3º Quando houver divergência entre quantidades e/ou valores informados pelo agente arrecadador em relação ao apurado
pelo Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF, prevalecerá a informação deste, ressalvado ao agente arrecadador
demonstrar o contrário, hipótese em que o referido Núcleo procederá ao acerto devido quando do próximo pagamento,
acrescidos de atualização monetária.

§ 4º Os valores relativos à remuneração serão creditados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conta corrente
específica indicada pelo agente arrecadador, podendo, a critério do Tribunal, serem deduzidos os valores decorrentes de
penalidades não mais passíveis de recursos e ainda não recolhidos.

§ 5º É vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação aos valores fixados em tabela de preços de serviços, bem
como a cobrança direta aos usuários de qualquer importância a qualquer título.

§ 6º Os preços fixados na tabela serão reajustados, anualmente, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPC-A) do IBGE.

§ 7º A remuneração realizada com descumprimento do prazo estabelecido no § 2º e na hipótese prevista no § 3º será
acrescida de atualização monetária, calculada de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) do IBGE,  pro rata tempore.

Capítulo IV
DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 40. As despesas com a realização do Credenciamento correrão por conta da Unidade Orçamentária: 2.04.101 - STJ
Unidade Gestora:  0302 - Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF,  Fonte: 120/113,  Atividade: 2000, Elemento de
Despesa 3.3.90.39,  e  dotações orçamentárias  específicas para cada exercício.
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Capítulo V
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Art. 41. É inexigível a licitação para a prestação dos serviços de que trata este Decreto, conforme artigo 61 da Lei nº 9.433/05,
uma vez  caracterizada a inviabilidade de competição no sistema de credenciamento, que permite o acesso permanente a
todos que queiram tornar-se integrantes da Rede Arrecadadora de Receitas Judiciárias - RARJ, desde que apresentem
condições técnicas para tal,  preservando a lisura, transparência,  economicidade do procedimento e tratamento isonômico
aos interessados.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42. Compete ao Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF adotar as medidas necessárias ao cumprimento do
presente Decreto.

Art. 43. O recebimento de receitas próprias do Poder Judiciário, Taxas Estaduais na Área do Poder Judiciário e Emolumentos,
efetuado por agentes arrecadadores não contratados ensejará a responsabilização administrativa, civil e penal cabíveis.

Art. 44.  O agente arrecadador contratado deverá manter sigilo sobre as informações dos recebimentos de arrecadação de
receitas, objeto do credenciamento,  sob pena de responsabilidade.

Art. 45. Para efeitos deste Decreto, entende-se por:
I- Unidade Arrecadadora, cada um dos estabelecimentos do banco que integra a Rede Arrecadadora de Receitas do Judici-
ário - RARJ cadastrados pelo Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
II- Agência Bancária Centralizadora, o estabelecimento eleito pelo agente arrecadador como o responsável pelo repasse do
produto da arrecadação de todas as suas unidades arrecadadoras.

Art. 46. Os casos omissos ou controvertidos serão resolvidos pelo Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF.

Art. 47. O Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF poderá editar normas complementares para o cumprimento deste
Decreto.

Art. 48.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 5/2017, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 29 de agosto de 2017.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 27 de novembro de 2018.

Desembargador GESIVALDO BRITTO
Presidente

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 794, DE 27 DE  NOVEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a Comissão de Credenciamento dos Agentes Arrecadadores, instituída pelo Decreto Judiciário nº 867, de 22
de setembro de 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º  A Comissão de Credenciamento dos Agentes Arrecadadores,  de caráter permanente, instituída pelo Decreto Judici-
ário nº 867, de 22 de setembro de 2017,  passa a ser composta por representantes das seguintes unidades:

I- Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF;
II- Núcleo de Licitação - NCL;
III- Diretoria de Finanças - DFA;
IV- Coordenação de Arrecadação - COARC; e
V- Coordenação de Sistemas - COSIS.

Art. 2º A Comissão de Credenciamento dos Agentes Arrecadadores será integrada pelos seguintes servidores:

I- Membros efetivos:

a) Cristiano Borges Santos, cad. 968.622-3, do Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF;
b) Maria das Graças Fechine Pimentel, cad. 968.973-7,  do Núcleo de Licitação - NCL;
c) Evaldo Franscisco Almeida da Silva, cad. 802.535-5,  da Diretoria de Finanças - DFA;
d) José Valdice Ferreira Sales, cad. 801.145-1, da Coordenação de Arrecadação - COARC/NAF; e
e) Adnílson Costa Garrido Júnior, cad. 968.294-5,  da Coordenação de Sistemas - COSIS/SETIM.
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II- Membros suplentes:

a) Latércio Marques da Luz Júnior, cad. 501.543-0, Coordenação de Orientação e Fiscalização - COFIS/ NAF;
b) Ana Maria Carvalho Santos, cad. 807.516-6, do Núcleo de Licitação - NCL;
c) Joseli da Silva Passos Alves, cad. 501.916-8,  da Diretoria de Finanças - DFA;
d) Maria Auxiliadora Santos de Almeida, cad. 501.339-9, da Coordenação de Arrecadação - COARC/NAF; e
d) Alan Rabelo de Jesus, cad. 968.934-6,  da Coordenação de Sistemas - COSIS/SETIM.

Art. 3º Compete à Comissão de Credenciamento dos Agentes Arrecadadores:

I-  receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital;
II- receber os pedidos de credenciamento;
III- analisar os documentos apresentados pelos proponentes;
IV- acompanhar a realização de testes para aferição da qualificação técnica dos proponentes;
V-  elaborar atas e publicações;
VI- emitir parecer final quanto ao credenciamento ou não dos proponentes;
VII- receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver a sua decisão; e
VIII- encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, visando a contratação.

Art. 4º  Os casos omissos ou controvertidos serão resolvidos pelo Núcleo de Arrecadação e Fiscalização - NAF.

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 27 de novembro de 2018.

Desembargador GESIVALDO BRITO
Presidente

*DECRETO JUDICIÁRIO Nº 791, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018
Convoca servidores para participar do Grupo de Trabalho do Sistema Eletrônico de Execução Unificado no período que
indica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 223, de 27 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui e
regulamenta o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU;

CONSIDERANDO o resultado apresentado com o projeto-piloto de implementação do Sistema Eletrônico de Execução
Unificada - SEEU na Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas; e

CONSIDERANDO a necessidade de implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU em outras
Unidades Judiciárias, nos termos do disposto no art. 17 do Ato Conjunto n.º 16, de 19 de julho de 2017,

RESOLVE

Art. 1º Convocar os servidores relacionados no Anexo Único deste Decreto para participarem do Grupo de Trabalho do
Sistema Eletrônico de Execuções Unificadas - SEEU, no período compreendido entre os dias 28 de novembro de 2018 e 31
de janeiro de 2019.

Parágrafo único. Os trabalhos do grupo terão início no dia 28/11/2018, às 9:00, na Sala de Mutirões localizada no 1º andar do
Edifício sede deste Tribunal, ficando todos os servidores relacionados no Anexo Único deste Decreto convocados para a
referida reunião.

Art. 2º Os servidores convocados serão submetidos à capacitação a ser fornecida pelo   Conselho Nacional de Justiça em
data e local a serem  divulgados oportunamente.

Art. 3º Serão concedidos 2 (dois) dias de folgas compensatórias para cada 50 (cinquenta) atos praticados em dias não úteis
pelos servidores no Grupo de Trabalho, sendo vedada a substituição da folga compensatória por retribuição pecuniária.

Art. 4º Os dias de folga serão concedidos mediante solicitação prévia e por escrito feita pelo servidor, após anuência
expressa do seu chefe imediato, devendo-se, ainda, ser comunicado o fato à Diretoria de Recursos Humanos para registro
de controle.

Parágrafo único. O pedido de concessão de folga compensatória deverá ser acompanhado de Declaração expedida pelo
Juiz Coordenador do Grupo de Trabalho instituído por este Decreto, que deverá conter os dias não úteis trabalhados e a
quantidade de atos praticados pelo servidor beneficiário.

Art. 5º As folgas compensatórias devem ser usufruídas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias da data de publicação
deste decreto.


