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Contrato Nº 311/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 21.0.000026497-8

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA
IMPLEMENTAÇÃO
DAS
ROTINAS
RELACIONADAS
AO
ACOLHIMENTO,
MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
ESTADUAIS/MUNICIPAIS À DISPOSIÇÃO DO
TRIBUNAL.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, doravante
denominado TRIBUNAL, com sede em Palmas - TO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda sob o nº 25.053.190/0001-36, neste ato representado pelo seu Presidente, o
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Palmas/TO,
portador do RG n.º 12575765 - SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 056.210.461-53 e, de outro lado, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Instituição Financeira sob a forma de Empresa Pública, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida pelo Estatuto
Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de
27/12/2016, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília, localizada no Setor
Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, doravante denominada CAIXA, neste ato representada pelo
Superintendente Executivo de Governo VANDEIR DA SILVA FERREIRA, brasileiro, casado, portador do
RG nº MG3532155, expedida pelo PCE/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 525.534.006-59, têm entre si,
justo e avançado o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei no 8.666/1993, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente CONTRATO tem por objeto a administração, pela CAIXA, em regime de exclusividade, dos
depósitos judiciais estaduais, e dos precatórios estaduais e requisições de pequeno valor (RPV) efetuados à
ordem do TRIBUNAL, na forma das disposições do ANEXO 1.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Entende-se por administração, as atividades bancárias relacionadas à
disponibilização de serviços pela CAIXA para acolhimento, manutenção e o levantamento de depósitos
judiciais, por meio dos canais de atendimento digitais e/ou físicos, agências e pontos de atendimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente CONTRATO terá âmbito nacional, sendo que a rede
acolhedora dos depósitos será composta de todas as agências e canais de atendimento on-line da CAIXA,
no Brasil, e a pagadora, será a rede de agências no Estado do Tocantins.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A publicação, alteração, derrogação ou revogação de normas reguladoras
de procedimentos relacionados aos depósitos judiciais e precatórios de que trata esta Cláusula, poderá
ensejar a suspensão momentânea ou definitiva das obrigações deste CONTRATO, em especial, as
financeiras, até a adequação deste CONTRATO à nova ordem jurídica, mediante aditivo ou novo
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO:
A prestação de serviços consubstanciada no presente Instrumento foi objeto de Inexigibilidade de
Licitação, de acordo com o disposto no art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93, conforme Processo
Administrativo n.º 21.0.000026497-8, a que se vincula este CONTRATO e cujo extrato e o Ato de
inexigibilidade será publicado no Diário Eletrônico da Justiça - DJE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA:
Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, compromete-se a CAIXA, enquanto
vigente este CONTRATO:
I. A cumprir tempestiva e corretamente as condições deste CONTRATO;
II. A manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem operacionalizar os serviços co
ntratados e fornecer ao TRIBUNAL, prontamente, as informações relativas à base de depósitos ju
diciais, composta pela totalidade das contas (dados cadastrais e saldo), necessárias ao acompanha
mento pelo TRIBUNAL dos depósitos judiciais e precatórios na CAIXA.
III. Outras informações que forem requeridas, serão avaliadas sob a ótica da viabilidade técnica, fi
nanceira, temporal e aplicabilidade aos demais Tribunais, de acordo com os critérios internos da C
AIXA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para o exercício de todos os direitos e cumprimento de todas as obrigações
estipuladas neste CONTRATO e seu(s) anexo(s), a CAIXA poderá agir por si ou por terceiros
contratados na forma da legislação aplicável, ou seus sucessores, que atuarão por conta e ordem da
CAIXA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica designada pela CAIXA a Agência 2525-9 – Agência Palmas, como
estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento ao TRIBUNAL, bem como articular o
efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela CAIXA neste Instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica desde logo consignado que a CAIXA é isenta de toda e qualquer
responsabilidade, a qualquer título, modo e natureza, que reflita em prejuízo, perdas e danos, lucros
cessantes ou emergentes, que sejam relacionados à demora da Instituição Financeira depositária
responsável pela transferência dos depósitos judiciais, precatórios e RPVs para a CAIXA.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL:
O TRIBUNAL manterá a CAIXA na condição de agente captador exclusivo de depósitos judiciais
estaduais, precatórios estaduais e Requisições de Pequeno Valor (RPV) em todas as varas sob jurisdição
do TRIBUNAL.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando o regime de exclusividade dos serviços mencionados
neste CONTRATO, o TRIBUNAL compromete-se a, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de início da vigência deste Instrumento, a promover a definitiva e completa transferência para a
CAIXA, dos depósitos judiciais que na data de assinatura deste CONTRATO, estejam sob custódia em
outra instituição financeira.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As transferências dos depósitos judiciais deverão ser realizadas por meio
de TED judicial, individualizada, ou seja, para cada conta mantida na instituição financeira de origem será
aberta uma conta na CAIXA. O prazo aqui previsto poderá ser prorrogado, observada a Cláusula
Sétima deste CONTRATO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRIBUNAL assegura à CAIXA que, durante a vigência
deste CONTRATO, as Agências, PAB – Postos de Atendimento Bancário e PAE – Postos de Atendimento
Eletrônico que a CAIXA instalar e/ou mantiver nas dependências do TRIBUNAL não poderão ser
substituídos por unidades de outras instituições financeiras, assegurando-lhe, também, o direito prioritário
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003619014&infr…

2/9

27/10/2021 13:08

SEI/TJ-TO - 3981171 - Contrato

de se instalar nas dependências e repartições que venham a ser criadas e naquelas que ainda não
disponham de Agência, PAB ou PAE da CAIXA.
CLÁUSULA QUINTA – DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO:
O TRIBUNAL, em comum acordo com a CAIXA, poderá indicar e colocar à disposição da CAIXA áreas
para a instalação de Agências, PAB – Postos de Atendimento Bancário nos Fóruns e no prédio do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins, mediante o pagamento referente ao rateio das despesas com os custos
de manutenção dos espaços utilizados, e PAE – Postos de Atendimento Eletrônico, sem quaisquer ônus
para a CAIXA, mediante de permissão de uso.
CLÁUSULA SEXTA – DAS ADEQUAÇÕES DE SISTEMAS E PROCESSOS:
O TRIBUNAL e a CAIXA comprometem-se, mutuamente, a fazer os ajustes necessários em seus
respectivos sistemas de processamento de dados, para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas,
com vistas a viabilizar e facilitar a troca de informações, as transmissões de dados e a perfeita manutenção
dos controles, de modo a permitir que qualquer das partes possa, a qualquer tempo, verificar o integral
cumprimento do estabelecido neste Instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO – Toda e qualquer necessidade de ajustes em sistemas da CAIXA, serão
avaliados sob a ótica da viabilidade técnica, financeira e temporal, de acordo com os critérios internos da
CAIXA, e os prazos serão definidos em comum acordo entre os contratantes.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS AJUSTES OPERACIONAIS:
As regulamentações futuras e demais critérios operacionais que se fizerem necessários à sistemática dos
serviços serão objeto de ajustes entre as partes, inclusive quanto ao prazo para sua realização, para que
o CONTRATO não venha a sofrer solução de continuidade, devendo as mudanças serem efetuadas
mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA OITAVA – DOS SERVIÇOS DIVERSOS:
A prestação de serviços não previstos neste instrumento será contratada junto à CAIXA, que terá direito a
auferir remuneração direta adequada, nos termos pactuados com o TRIBUNAL, caso a caso, por meio de
instrumento próprio.
CLÁUSULA NONA – DOS RESGATES DOS DEPÓSITOS:
Nos resgates de Depósitos Judiciais em que os beneficiários solicitem a remessa dos recursos levantados
para outra instituição financeira por meio de TED ou PIX, na modalidade específica definida pelo Banco
Central, as despesas respectivas ficarão a cargo da CAIXA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR:
O montante dos valores dos depósitos judiciais à disposição da Justiça do Estado do Tocantins, inclusive
precatórios e requisições de pequeno valor – RPV até 27 de outubro é de aproximadamente R$
943.796.935,30 (novecentos e quarenta e três milhões, setecentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e
cinco reais e trinta centavos) do ingresso de valores em 150.850 (cento e cinquenta mil e oitenta e
cinquenta ) contas junto à CAIXA.
PARÁGRAFO ÚNICO O valor estimado da dívida das entidades devedoras com precatórios judiciais,
apurado até de 28/12/2020, é de R$ 586.514.332,53 (quinhentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e
quatorze mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REMUNERAÇÃO:
Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, o TRIBUNAL será remunerado, à título de
Verba de Relacionamento Negocial (VRN), mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
do fato gerador, pelo percentual estabelecido de acordo com a Taxa SELIC meta aplicado sobre a Média
dos Saldos Diários – MSD (dias úteis) dos depósitos judiciais, precatórios e requisição de pequeno valorRPV, conforme tabela referencial abaixo:
Variação Percentual da SELIC Meta (a.a)

Remuneração

De 6,76% a 7,00%

0,0787% a.m

De 6,51 a 6,75%

0,07585% a.m

De 6,26% a 6,5%

0,073% a.m
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De 6,01% a 6,25%

0,07015% a.m

De 5,76% a 6%

0,0673% a.m

De 5,51% a 5,75%

0,06445% a.m

De 5,26% a 5,5%

0,0616% a.m

5,25%

0,06012% a.m

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso a Taxa SELIC alcance parâmetros superiores a 7% a.a. ou inferiores
a 5,25% a.a., o percentual de remuneração poderá ser revisto para fins de reequilíbrio econômicofinanceiro, com a consequente formalização de termo aditivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O índice percentual de remuneração será o correspondente à taxa básica de
juros (Meta Selic), definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), do Banco Central do Brasil
(BACEN), vigente no respectivo mês de apuração da MSD. Nos períodos de cálculo em que houver
alteração da Meta Selic, o cálculo será realizado pro rata die, considerando a quantidade de dias úteis de
vigência de cada percentual de VRN.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de indisponibilidade da Média de Saldos Diários – MSD, o
pagamento será feito no mesmo valor do último efetuado, procedendo-se o acerto no pagamento seguinte.
PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento referido no Parágrafo Terceiro constitui mero adiantamento
do preço ora ajustado, devendo o TRIBUNAL restituir a CAIXA o valor pago a maior ou este
complementar, caso a MSD apurada seja maior que a utilizada para pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO – O pagamento previsto no caput está condicionado à publicação do extrato
deste instrumento, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Oitava.
PARÁGRAFO SEXTO – Não fazem parte, para efeito de desembolso, os seguintes depósitos:
I - Os depósitos judiciais repassados aos Fundos Garantidores ou Fundos de Reserva, aos Estados,
Municípios ou Tribunais, por força das Leis Federais 10.819/2003, 11.429/2006, Lei Complement
ar 151/2015, Emenda Constitucional 94/2016, Emenda Constitucional 99/2017, legislações estadu
ais e/ou outras existentes ou que venham a surgir tratando de depósitos judiciais;
II. O saldo dos fundos de reserva ou fundos garantidores criados em decorrência das leis citadas n
a alínea I deste Parágrafo ou outros que venham a ser criados por força de outra legislação;
III. Depósitos realizados à ordem de qualquer outra Corte;
IV. Valores mantidos em conta corrente e/ou poupança decorrentes de bloqueios judiciais.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O valor ajustado no caput será creditado pela CAIXA ao TRIBUNAL,
mediante pagamento via emissão de guia de arrecadação própria do TRIBUNAL.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO:
Poderá ocorrer o reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese prevista no artigo 65 inciso II,
alínea “d”, da Lei 8.666/93, desde que documentalmente comprovada pelas partes contratantes e mediante
a formalização do respectivo termo aditivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de reequilibro financeiro, a remuneração a ser aplicada até
novo ajuste terá como base os índices da tabela referencial vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS:
Os depósitos judiciais serão atualizados diariamente, pro rata dies, pelo índice oficial de remuneração
básica da Caderneta de Poupança, acrescido de juros no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupança, a título de remuneração adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO:
Este CONTRATO é firmado em caráter irrevogável e irretratável, ressalvado o disposto nos artigos 77 a
80 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não será motivo de rescisão deste CONTRATO, a ocorrência de uma ou
mais das hipóteses contempladas no inciso VI, do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja a
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comunicação prévia da CAIXA e a anuência do TRIBUNAL.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 e na forma dos artigos 79
e 80, da Lei Federal nº 8.666/93, o TRIBUNAL poderá promover a rescisão deste CONTRATO, se a
CAIXA:
I. Não observar qualquer prazo estabelecido neste CONTRATO e seus anexos;
II. Não observar o nível de qualidade usual proposto para a execução dos serviços ora descritos; e
III. Ceder ou transferir, total ou parcialmente, este CONTRATO ou seus direitos ou obrigações, a
terceiros, sem prévia anuência do TRIBUNAL.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula não poderá
ocorrer sem que haja prévio aviso à CAIXA por parte do TRIBUNAL, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, quanto ao atraso no cumprimento de prazos ou inobservância das situações descritas no
referido Parágrafo, e sem que seja dado, anteriormente a esse aviso prévio, prazo razoável para que a
CAIXA regularize as pendências.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Nos termos do art. 87 da Lei n°. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
neste Instrumento, o TRIBUNAL poderá, garantida a prévia defesa da CAIXA, que deverá ser
apresentada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
I. Advertência, por escrito;
II. Multa compensatória/indenizatória no percentual de 0,5% (meio por cento) calculado sobre o
MSD do mês anterior ao descumprimento da obrigação;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Poder Ju
diciário do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto pe
rdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CAIXA ressarcir o
TRIBUNAL pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada, com ba
se no inciso anterior.
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser
recolhido ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - Funjuris, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS:
O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará
renúncia nem impedirá o exercício futuro do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:
O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do § 4º, do artigo 57,
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:
O TRIBUNAL se obriga a providenciar a publicação deste CONTRATO ou de seu extrato na imprensa
oficial ou em outro veículo de comunicação usualmente utilizado para esta finalidade, em atendimento à
exigência do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93, para fins de validade e eficácia deste
Instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO ATENDIMENTO:
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Para eventuais informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem
necessários a respeito deste CONTRATO, a CAIXA coloca à disposição do TRIBUNAL os seguintes
telefones:
I. Central de Atendimento;
II. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor;
III. Central de Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala;
IV. Ouvidoria.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO DESEMBOLSO RETROATIVO:
No período compreendido entre o termino da vigência do Contrato nº 126/2020, firmado em 24 de agosto
de 2020 pelo prazo de 180 dias até a assinatura deste contrato, a CAIXA desembolsará sobre o saldo
médio mensal, seguindo a tabela por faixa SELIC abaixo:
SELIC a.a

% Desembolso a.m

SELIC a.a

% Desembolso a.m

2,00%

0,02000%

5,00%

0,05000%

2,25%

0,02250%

5,25%

0,05250%

2,50%

0,02500%

5,50%

0,05500%

2,75%

0,02750%

5,75%

0,05750%

3,00%

0,03000%

6,00%

0,06000%

3,25%

0,03250%

6,25%

0,06250%

3,50%

0,03500%

6,50%

0,06500%

3,75%

0,03750%

6,75%

0,06750%

4,00%

0,04000%

7,00%

0,07000%

4,25%

0,04250%

7,25%

0,07250%

4,50%

0,04500%

7,50%

0,07500%

4,75%

0,04750%

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO, ALTERAÇÃO E CASOS OMISSOS:
O presente Instrumento, inclusive os casos omissos regulam-se pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações
posteriores, pelo art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como na Resolução nº 303/2019 do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Comitê de Política Monetário (COPM) e os atos constantes do SEI
nº 21.0.000026497-8.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DO FORO:
As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciaria do Tocantins, em Palmas – TO, para dirimir
quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO e renunciam a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustados e contratados, firmam
este CONTRATO, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura eletrônica, utilizando-se do
Sistema Eletrônico de Informações - SEI/TJTO.

ANEXO I
1. Este ANEXO descreve as condições operacionais para a prestação dos serviços de administração de
depósitos judiciais e precatórios à ordem do TRIBUNAL, descrito na Cláusula Primeira,
do CONTRATO, do qual este é integrante.
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2. O TRIBUNAL publicará provimento ou outro instrumento de eficácia equivalente, que determine a
todos os órgãos de sua jurisdição o direcionamento dos depósitos judiciais e precatórios para a CAIXA.
DA ADMINISTRAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS:
3. A administração dos depósitos judiciais estaduais, precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV)
estaduais, efetuados à ordem do TRIBUNAL, em todas as comarcas do Poder Judiciário Estadual,
compreendem, para fins de cumprimento deste ANEXO I e do CONTRATO, a abertura e administração
das contas de depósitos judiciais pela CAIXA, individualizadas por processo, contendo agência, comarca,
vara, número de processo e nomes das partes, dados estes a serem indicados pelos depositantes, cujos
recursos são provenientes de depósitos judiciais já existentes e novos depósitos que venham a ser
efetuados.
DA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS:
4. Os recursos depositados conforme item 3, retro, serão movimentados exclusivamente
pelo Magistrado onde tramita o processo de origem do depósito, e obedecerá ao seguinte fluxo de
movimentação:
4.1. O depositante, para o ato de depósito, recolherá o valor constante na referida guia de depósito, como
título compensável que é, em qualquer agência bancária vinculada ao sistema de compensação, gerando o
crédito do numerário um depósito judicial com remuneração na agência de relacionamento da vara de
justiça a qual se subordina o depósito.
4.2. Para o ato de levantamento do depósito a Secretaria da Vara/Câmara onde tramita o processo
disponibilizará o alvará judicial, cabendo à CAIXA:
4.2.1. Caso se trate de alvará assinado de próprio punho, certificar-se da autenticidade do documento,
inclusive, da assinatura aposta pelo Magistrado, podendo recorrer ao emitente do documento com intuito
de confirmar a sua emissão;
4.2.2. Caso se trate de alvará com assinatura digital disponibilizado no sítio do TRIBUNAL, conferir o
teor da peça/documento recepcionado com o original constante no repositório do Tribunal, por meio de
consulta ao endereço eletrônico indicado pelo Tribunal no item 5.9.
4.2.2.1. Imprimir o documento gerado a partir da consulta acima indicada e assinar sob carimbo,
informando a data e a hora da conferência.
4.2.3. Caso se trate de alvará emitido por ordem eletrônica por meio da solução integrada de webservice,
conferir a data de validade da ordem.
4.3. A CAIXA terá até 48 (quarenta e oito) horas para levantamento dos depósitos judiciais e a realização
de crédito de precatórios a partir do recebimento da solicitação do TRIBUNAL pela CAIXA.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5. Compete ao TRIBUNAL:
5.1. Manter a CAIXA na condição de agente captador exclusivo de depósitos
judiciais estaduais, precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV) estaduais em todas as varas sob
jurisdição do TRIBUNAL.
5.2. Manter os depósitos judiciais estaduais, precatórios e Requisições de Pequeno Valor
(RPV) estaduais já existentes na CAIXA até o seu regular levantamento. Por regular levantamento
entende-se aquele efetuado por ordem do Magistrado competente, findo ou extinto o processo que lhe deu
causa.
5.3. Expedir, nos termos da legislação vigente, alvarás de levantamento de valores aos favorecidos das
demandas judiciais.
5.4. Divulgar a todas as varas que a obtenção de saldos/extratos atualizados das contas de depósitos deverá
ser realizada diretamente pela vara por meio do portal judicial.
5.5. Cooperar tecnicamente com a CAIXA, a fim de promover melhoria da prestação jurisdicional e
administrativa e otimizar os documentos e procedimentos relacionados aos depósitos judiciais.
5.6. Promover a interligação entre o sistema da CAIXA e o do TRIBUNAL, visando aperfeiçoar a troca
de informações sobre os depósitos judiciais e precatórios, sendo que os custos para o desenvolvimento e
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integração da solução webservice bem como os certificados digitais de máquina e de pessoa, correrão as
expensas do TRIBUNAL, devendo, nesse caso, ser formalizado Acordo de Cooperação Técnica específico
para início do processo.
5.7. Disponibilizar a CAIXA, sempre que houver alteração, lista contendo os nomes dos magistrados e
diretores, bem como dos respectivos órgãos ou varas das quais são titulares ou substitutos, e estes, manter
o cartão de autógrafos atualizados, ou atualizá-los sempre que requerido pela CAIXA.
5.8. Comunicar incontinenti a CAIXA a ocorrência de quebra de sigilo da senha de acesso ao programa
de consulta de saldos de depósitos judiciais via internet, não se responsabilizando a CAIXA por
consequências ocasionadas pela referida quebra.
5.9. Os alvarás e demais documentos para transferência de valores, com assinatura digital disponibilizados
no sítio do TRIBUNAL devem ser expedidos mediante numeração única do documento, contendo 12
posições, sendo os últimos 4 (quatro dígitos) reservados para o ano de emissão, para evitar o pagamento de
alvarás em duplicidade.
5.9.1. O Tribunal disponibiliza o documento em sítio seguro (HTTPS) para a conferência do documento na
agência, preferencialmente mediante chave de acesso própria, devendo ser mantida a disponibilização dos
arquivos no endereço especificado para verificações futuras.
5.10. Para os casos de alvará emitido por ordem eletrônica por meio da solução integrada de webservice,
garantir que o alvará tenha sido emitido pela autoridade competente.
6. Compete a CAIXA:
6.1. Disponibilizar ao TRIBUNAL, por meio da internet, acessos e consultas às contas de depósitos
judiciais sob a guarda da CAIXA existentes à sua ordem.
6.2. Zelar pela integridade e veracidade das informações repassadas ao TRIBUNAL e partes interessadas,
bem como disponibilizar canal de atendimento na agência de relacionamento, no que tange a quaisquer
ocorrências relacionadas aos depósitos judiciais administrados pela CAIXA.
DA TRANSFERÊNCIA DOS DEPÓSITOS PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA;
7. Na hipótese de rescisão, denúncia ou vencimento do CONTRATO sem a renovação, que importe a
necessidade de migração dos depósitos para outra instituição financeira, esta ocorrerá mediante acordo
entre as partes, de modo a garantir a melhor operacionalização para o processo de migração, único meio de
garantir o “de-para” das contas existentes na CAIXA para as respectivas contas que serão criadas na
Instituição de destino.
7.1. Para os depósitos judiciais repassados aos entes públicos por forças de legislações que disciplinam o
tema, estando à migração das contas contingenciadas em lei, a migração está sujeita a ajustes operacionais
entre as instituições que garantam a migração correta dos saldos existentes de depósitos, dos fundos de
reserva/garantidores, com vistas a preservar a escrituração contábil de cada depósito judicial e das rubricas
contábeis de controle dos repasses.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
8. A CAIXA se obriga a divulgar e a fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO, em todas as suas
dependências envolvidas na administração dos depósitos judiciais sob sua guarda.
9. O TRIBUNAL se obriga a:
a) divulgar e fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO por todos os órgãos de sua jurisdição;
b) designar servidor do TRIBUNAL para responder, perante a CAIXA, pela condução e cumpri
mento das condições estabelecidas neste ANEXO e no CONTRATO.

Documento assinado eletronicamente por Vandeir da Silva Ferreira, Usuário Externo, em
26/10/2021, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em
26/10/2021, às 20:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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