
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-NAF 

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO-COARC 

Salvador, 18 de dezembro de 2018. 

Ilm°. Senhor 
MARCELO BARROS DA SILVA COSTA 

MD. Gerente de Relacionamento PJ Pública. 
Nesta, 

Senhor Gerente, 

A COARC-Coordenação de Arrecadação, no uso de suas atribuições, e em 
atendimento ao quanto solicitado no Ofício n° 177/2018/AG SALVADOR 
SHOPPING, e tendo em vista ao que consta no procedimento para 
contratação através de credenciamento, e ainda ao pedido de 
esclarecimentos requerido, em que se refere ao Instrumento Convocatório 
Edital de Credenciamento 001/2018, informa o quanto adiante segue: 

Ressaltamos que todas as informações pertinentes ao Credenciamento, 
constam no Decreto Judiciário N° 793/2018, que altera o regulamento de 
credenciamento de agentes arrecadadores, publicado no DJE de 28 de 
novembro de 2018, página 5, já de conhecimento dos interessados. 

1. DO CREDENCIAMENTO 

A Caixa Econômica Federal, após análise dos aspectos jurídicos 
técnicos operacionais solicita esclarecimentos, conforme segue adiante: 
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1.1. DA REMUNERAÇÃO 

Ratificamos em todos os seus termos, o Decreto Judiciário N° 793/2018, 
que altera o regulamento de credenciamento de agentes arrecadadores, 
publicado no DJE de 28 de novembro de 2018, e que a remuneração dos 
serviços, faz parte do Decreto Judiciário N° 792/2018, cujo valor para os 
próximos 12 (doze) meses corresponderá a R$ 1,56 (um real e cinquenta e seis 
centavos) por documento, independente do meio utilizado para arrecadação. 

1.1.1. DOS VALORES 

O valore constante do Decreto Judiciário N° 792/2018, será o utilizado 
para remuneração dos serviços prestados durante a contratação, 
independente do canal utilizado para arrecadação. 

1.1.1.1. DOS CORRESPONDENTES 

Pondera o requerente que não existe previsão para pagamentos das 
transações feitas em canais lotéricos. 

Ressaltamos que os correspondentes constam no Decreto Judiciário N° 
793/2018, no art. 20, que estabelece: 

Art. 20 O recolhimento de receitas poderá ser efetuado através dos 
seguintes canais de atendimento: 

1-Guichês de Caixa 

II-Correspondentes bancários; 

111-Intemet banking; 

IV-Terminais de Auto Atendimento; e 

V-Outros meios eletrônicos 

Note-se, que não detalhamos todas as modalidades e formas de 
recebimento, até porque cada banco possui as suas formas. Entendemos que 
qualquer forma de recebimento poderá internamente ser vinculada a um dos 
itens acima. Por ser lotérica, exclusividade da Caixa optamos não designar 
como canal de atendimento uma forma única dentro de um Decreto 
Judiciário, ainda que na modalidade de Credenciamento. Assim, entendemos 
que as Ictéricas se encaixam em outros meios eletrônicos. Quanto à 
remuneração dos correspondentes, esses são de inteira responsabilidade do 
Banco Credenciado, não cabendo ao Contratante interferir na situação. 
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1.1.1.2. DO DÉBITO AUTOMÁTICO 

A utilização do serviço de débito automático em conta de depósito se 
refere ao agente credenciado poder optar por esta modalidade de 
recebimento, não tendo nenhuma implicação ou vinculação com os repasses 
feitos ao Contratante que continuará sendo feito como atualmente está 
previsto. Esta modalidade não será necessariamente uma imposição para 
adesão, mas sim, uma alternativa assim, entenda o Contratado. 

1.1.1.3. DOS DEPÓSITOS 

Como mencionado anteriormente, por não se tratar de uma 
obrigatoriedade, cada Contratado poderá ofertar o que melhor for para os 
repasses financeiros, que continuam com as mesmas condições atuais 
contratadas. 

1.2. DOS REPASSES 

O Anexo A, parte integrante do termo de Adesão, refere-se às 
modalidades previstas de receitas do Poder Judiciário, demonstrando desta 
forma a necessidade de um rateio no recebimento do DAJE por parte do 
Contratado. Evidentemente que os repasses deverão seguir na mesmo teor e 
respectivo prazo D+2. Quanto ao uso do documento STR0020, não deverá ser 
objeto de utilização, salvo se entender o Contratado ser esta a melhor opção, 
pois esta modalidade atualmente é praticada pelo Poder Executivo Estadual. 
No caso do TJBA, que depende de um rateio, fica definido as mesmas 
condições atualmente estabelecidas. Note-se que o procedimento é padrão e 
que deve ser ajustado conforme cada Instituição contratada. 

1.2.1. DOS REPASSES FINANCEIROS 

Como explicitado anteriormente não deverá haver alteração nos 
procedimentos de repasses atualmente estabelecidos, salvo se houver 
indicação do Contratado para esta situação. 

1.2.2. DOS RATEIOS 

Sendo a posição do Contratado em que para operar o rateio e sua 
distribuição de repasses, o uso do STR0020 inviabiliza, não será utilizado esta 

4,1  metodologia e continuaremos dentro do quanto atualmente está 
estabelecido. 
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1.2.2.1. DAS ENTIDADES 

Como já definido, as regras continuarão mantidas na situação atual, 
ressaltando que passaremos a ter rateio também no judicial, com a entrada do 
FUNSEG. 

1.3. DAS PENALIDADES 

Com relação à Cláusula Décima Primeira que atribui as penalidades no 
descumprimento de algum item contratado, não são consideradas severas 
tendo em vista que devido a importância da atividade resultante do 
pagamento do DAJE nos bancos credenciados, se faz necessário se ter a 
garantia da execução do serviço com uma margem mínima de problemas. 
Ademais, uma revisão desta Cláusula, ensejaria uma nova publicação, 
comprometendo sobremaneira a entrada no credenciamento dos atuais 
bancos que já operam com o TJBA. 

1.4. DA REDISPONIBILIZAÇÃO 

A redisponibilização de arquivo retorno só ocorrerá quando houver erro 
na conversão na base do TJBA ou quando o arquivo não puder ser por alguma 
razão processado para disponibilização dos pagamentos aos DAJEs. Não há o 
que se falar em tarifa, pois são desdobramentos do contrato, além do que, o 
valor pago para cada DAJE recebido em qualquer dos agentes credenciados, 
deve cobrir o envio das informações necessárias para o acompanhamento e 
processamentos das informações de pagamento, a exemplo de: a) rateio; b) 
relatórios de repasses; c) pagamento do DAJE; d) repasse aos delegatários; 
etc. 

1.5. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas continua nos mesmos moldes atualmente 
utilizados, com transmissão eletrônica de dados, remessas a cada 15 minutos 
de arquivos parciais dos documentos de arrecadação e o arquivo consolidado 
até às 23h59m do mesmo dia, isto porque não haverá mais pagamento a ser 
processado no mesmo dia após esta hora. É evidente que como já se procede 
atualmente sempre existe uma tolerância nesse envio de no máximo 01 (uma) 
hora, como forma de garantir que o sistema do TJBA possa processar todo o 
arquivo retorno sem comprometer o Sistema Selo Digital. 	
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1.6. DO REPASSE AO TJBA 

O repasse ao TJBA deve estar disponível na conta sempre no segundo 
dia útil imediatamente após a arrecadação, ou seja, por se tratar de repasse 
eletrônico e o banco já dispor desta receita há dois dias, não se justifica atrasos 
nessa modalidade de repasse. 

DO HORÁRIO DO REPASSE AO TJBA 

O horário do repasse ao TJBA é programável e portanto pode ser feito 
pela contratada, até porque os recursos já estão disponíveis há dois dias, não 
se justificando nenhum tipo de atraso para esse fim. 

DA FORMALIZAÇÃO 

Entendendo como satisfeitos os termos e esclarecimentos aqui 
apresentados, e com a confirmação da entrada no rateio do Ministério Público 
a partir de 01 de janeiro de 2018, bem como, do rateio das custas judiciais para 
entrada do FUNSEG, expediremos a formalização do Termo de Adesão para 
que seja submetido à Consultoria Jurídica, bem como à Comissão de 
Credenciamento para conclusão e assinatura dos entes envolvidos. 

4. DOS AGRADECIMENTOS 

Desde já, colocamo-nos à disposição de V. Sa., para quaisquer 
esclarecimentos, através dos telefones (COARC/NAF) 3372-1888 / 1889 / 1612 / 
1613/ 1623, FAX 3372-1887. 

Atenciosamente, 

k; 

Luiz Antoná) do Lago Ávila 
Coordenador de Arrecadação 
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