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APRESENTAÇÃO 

Com o objetivo de regulamentar as atividades administrativas sobre os procedi-
mentos de gestão da Conta Vinculada, normatizada pela Resolução nº 169/2013 e 
alterações previstas nas Resoluções nº 183/2013 e 248/2018 do Conselho Nacional 
de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da  
Bahia, Desembargador Gesivaldo Nascimento Britto, constituiu o Grupo de Trabalho 
específico, instituído pelo Decreto Judiciário nº 767, de 13 de novembro de 2018.

Como resultado do trabalho foi publicado o Decreto Judiciário nº 62/2019, no Diário 
da Justiça Eletrônico de 07 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre abertura, gestão 
e operacionalização de Conta Vinculada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia e 
dá outras providências. 

Ademais, verificada a necessidade de orientação das unidades administrativas, foi 
elaborado o presente Manual de Operacionalização da conta vinculada, de modo a 
estabelecer um passo a passo do processo de retenção, resgate e movimentação dos 
valores depositados na mencionada conta, e oferecer respostas aos principais ques-
tionamentos sobre o assunto, sempre embasado no entendimento legal.

Desse modo, espera-se que este Manual seja uma ferramenta útil de consulta e orien-
tação para os gestores de contratos e demais servidores envolvidos, no que tange 

aos procedimentos necessários à abertura e à operacionalização da Conta Vinculada.

INTRODUÇÃO

Em primeiras linhas, faz-se necessário destacar que a conta vinculada é um instru-
mento de controle e fiscalização que tem como finalidade garantir os recursos neces-
sários para adimplemento das obrigações sociais e trabalhistas devidas pelas empre-
sas prestadoras de serviços terceirizados no âmbito do Poder Judiciário.

O mencionado instituto, implantado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por 
meio da Resolução CNJ n.º 98, de 10 de novembro de 2009, foi criado como forma de 
manter controle das despesas contratadas pelos órgãos jurisdicionados ao CNJ e, ao 
mesmo tempo, afastar a responsabilidade subsidiária, quando do não cumprimento 
das obrigações contratuais e legais por parte das prestadoras de serviços.

À época da edição da Resolução CNJ nº 98/2009, o provisionamento das verbas tra-
balhistas em conta vinculada estava adstrito aos encargos relativos a férias e abono 
de férias, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa. Posteriormente, 
com a aprovação da Resolução CNJ nº 169, de 4 de fevereiro de 2013, o conjunto 
de rubricas com previsão de retenção em conta vinculada foi ampliado, de modo a 
alcançar, também, a incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 
constitucional e 13º salário.

Assim, na comparação da revogada Resolução CNJ nº 98/2009 com a vigente Reso-
lução CNJ nº. 169/2013, verifica-se que, além de ampliar o rol de rubricas cujos va-
lores serão provisionados em conta vinculada, este normativo também estendeu a 
compulsoriedade do depósito a todos os contratos com mão de obra residente nas 
dependências das Unidades integrantes do Poder Judiciário.

A criação e regulamentação da conta vinculada, pelo Conselho Nacional de Justiça, 
além de proporcionar a proteção dos direitos sociais e trabalhistas da mão de obra 
terceirizada, objetivou, principalmente, resguardar os órgãos do Poder Judiciário de 
responder subsidiariamente diante de eventuais ações judiciais pelo inadimplemento 
das obrigações advindas dos mencionados direitos, por parte das empresas contrata-
das para prestarem serviços de natureza continuada. 

Nessa senda, embora o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da Ação De-
claratória de Constitucionalidade - ADC n. 16/DF, tenha decidido pela constitucionali-
dade do artigo 71, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/1993, no sentido de que a inadimplên-
cia das empresas contratadas, relativa aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dessas 
obrigações, ficou nítido naquele julgamento que o sujeito público tomador de servi-
ços continuados responde subsidiariamente pelas obrigações não adimplidas por sua 
contratada, em razão das culpas in eligendoe in vigilando.

Em linha com o posicionamento do STF, o Tribunal Superior do Trabalho – TST alterou 
a redação da Súmula nº 331 para enquadrá-la ao entendimento da Suprema Corte, 
nestes termos:

Súmula nº. 331 do Tribunal Superior do Trabalho - TST

Contrato de Prestação de Serviços. Legalidade (nova re-
dação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação)
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[...]

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por 
parte do empregador, implica a responsabilidade subsi-
diária do tomador dos serviços quanto àquelas obriga-
ções, desde que haja participado da relação processual 
e conste também do título executivo judicial.

V - Os entes integrantes da Administração Pública dire-
ta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas 
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 
8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do 
cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento 
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa re-
gularmente contratada. (sem grifo no original)

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de ser-
viços abrange todas as verbas decorrentes da condena-
ção referentes ao período da prestação laboral.

Em linhas gerais, de acordo com o item V da Súmula TST nº 331, acima colacionado, 
inexistindo culpa ou omissão da Administração Pública em relação ao seu dever de 
fiscalizar e controlar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da contratada 
e, da mesma forma, não havendo ofensa de sua parte à Lei de Licitações e Contratos, 
não há de se falar em responsabilização subsidiária do ente público. Senão vejamos:

Recurso de Revista Ente Público. Responsabilidade Sub-
sidiária em face da culpa In Vigilando. Fiscalização do 
Contrato. Ônus da prova. É certo que a terceirização tem 
sido amplamente adotada com o fim de proporcionar 
maior economia e eficiência na prestação de serviços 
especializados. Conforme determina a Lei de Licitação 
contratos devem ser fiscalizados, como também já de-
terminado pela administração pública, por meio da Ins-

trução Normativa nº 2/2008. A ausência de fiscalização 
pelo ente público determina a sua responsabilidade 
subsidiária pelas verbas inadimplidas no contrato de tra-
balho. Após a decisão do Pretório Excelso no julgamen-
to da ADC 16, não mais se vislumbra a possibilidade de 
declaração de responsabilidade subsidiária do tomador 
de serviços por mero inadimplemento pelo prestador. É 
de se reconhecer que o ônus da prova quanto à fiscaliza-
ção do contrato administrativo de prestação de serviços 
é do ente público contratante, as quais não foram pro-
duzidas na hipótese sub judice. Recurso de revista co-
nhecido e provido. Processo: RR - 805-53.2011.5.03.0132 
Data de Julgamento: 23/04/2014, Relator Ministro: Aloy-
sio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
25/04/2014. (sem grifos no original)

Para efeitos deste Manual, consideram-se:

I – conta vinculada: conta aberta em banco público oficial 
que tem como finalidade garantir os recursos necessários para 
adimplemento das obrigações sociais e trabalhistas devidas 
pela empresa prestadora de serviços terceirizados ao Tribunal;

II – resgate: a devolução de valores retidos em conta vinculada 
quando a empresa comprova o pagamento das verbas sociais e 
trabalhistas ao empregado;

III – movimentação direta para a conta bancária do empre-
gado: transferência de valores, diretamente para a conta dos em-
pregados, após a solicitação da contratada;

IV – contratada: pessoa física ou jurídica que possui contrato 
firmado com o Tribunal para prestação de serviços terceirizados;

V - encargos: custos relativos às obrigações trabalhistas devi-
das mensalmente ou quando da demissão de empregado con-
tratado pela empresa e a serviço do TJBA;
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VI – TRCT: Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho;

VII – GPS (Guia da Previdência Social): documento hábil para o 
recolhimento das contribuições sociais a ser utilizado pela empresa;

 VIII – SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 
e Informações à Previdência Social): aplicativo desenvolvi-
do pela Caixa Econômica Federal, que permite ao empregador/
contribuinte consolidar os dados cadastrais e financeiros da em-
presa e seus empregados, bem como repassá-los ao FGTS e à 
Previdência Social;

IX – GRF (Guia de Recolhimento do FGTS): guia com códi-
go de barras para recolhimento regular do FGTS, sendo gerada 
logo após a transmissão do arquivo SEFIP, por meio do Protoco-
lo de Conectividade Social;

X – Protocolo de Conectividade Social: canal eletrônico de 
relacionamento desenvolvido pela Caixa Econômica Federal e 
disponibilizado gratuitamente às empresas;

XI – GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social): guia que oferece informações para 
montar um cadastro eficiente de vínculos e remunerações dos 
segurados da Previdência Social;

XII – RAT: Risco Ambiental do Trabalho;

XIII – FAP: Fator Acidentário de Prevenção;

XIV – Termo de Cooperação Técnica: instrumento que definirá 
os prazos e responsabilidades dos cooperados para abertura e 
operacionalização da conta vinculada junto à instituição bancária;

XV – Mão de obra residente: aquela em que os serviços são 
realizados na dependência do órgão contratante e, concomi-
tantemente, haja indicação do perfil e dos requisitos técnicos 
do profissional a ser alocado na execução do contrato e fixação 
do valor do salário a ser pago ao referido profissional.

1. PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS

1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.1 O que é conta vinculada?

A conta vinculada é uma forma de pagamento diferida, destinada es-
pecificamente ao cumprimento de algumas obrigações sociais e traba-
lhistas, portanto, não se constitui em um fundo de reserva.

É um instrumento de controle e fiscalização que tem como finalidade 
garantir os recursos necessários para adimplemento das obrigações 
sociais e trabalhistas devidas pelas empresas prestadoras de serviços 
terceirizados no âmbito do Poder Judiciário.

1.1.2 Quais contratos estão sujeitos à retenção de valores e depó-
sito em conta vinculada?

A Resolução CNJ nº 169/2013 especifica, em seu art. 1º, que a retenção 
de valores deve recair sobre empresas contratadas para prestação de 
serviços, com previsão de mão de obra residente nas dependências 
das Unidades integrantes do Poder Judiciário, a qual deverá ser depo-
sitada em conta vinculada aberta exclusivamente em banco público 
oficial. Ou seja, se houver mão de obra residente haverá necessidade 
de utilização da conta vinculada.

1.1.3 A administração está ... a realizar ... em conta vinculada 
quando se tratar de contrato por resultado?

Sim. Conforme especificado na questão acima, sempre que houver 
prestação de serviços, com previsão de mão de obra residente nas de-
pendências das Unidades integrantes do Poder Judiciário, haverá ne-
cessidade de utilização da conta vinculada. 

Nesse sentido, o Decreto Judiciário nº. 62/2019, em seu art. 11, dispõe 
que deverá ocorrer a retenção e o depósito em conta vinculada dos va-
lores referentes aos encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários. 
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Art. 11. Os valores referentes às rubricas mencionadas no 
art. 6º serão retidos pela Unidade Gestora no ato do pa-
gamento mensal devido à empresa contratada, desde 
que a prestação dos serviços ocorra nas dependências 
das unidades integrantes do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia, independentemente da unidade de medida 
contratada, ou seja posto de trabalho, homem/hora, 
produtividade, entrega de produto específico, ordem 
de serviço, etc.

Verifica-se, dessa forma, que mesmo que a contratação seja por resul-
tado, se houver utilização de mão de obra residente persiste a exigên-
cia da adoção da conta vinculada.

1.1.4 Quais os encargos trabalhistas que devem ser provisionados?

• Férias;
• 1/3 constitucional;
• 13º salário;
• Multa do FGTS por dispensa sem justa causa;
• Incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre férias, 1/3 cons-
titucional e 13º salário.

1.1.5 Quais os índices e percentuais a serem contingenciados?

Os percentuais serão estabelecidos em cada contrato, entretanto, as 
normas que definem o tema estabelece as seguintes variações para os 
percentuais a serem contingenciados:

1.1.6 O que é resgate da conta vinculada?

É a devolução de valores retidos em conta vinculada, via crédito em 
conta, quando a Contratada comprova ter efetuado os pagamentos 
das verbas trabalhistas, conforme estabelecido no Decreto Judiciário 
nº 62, de 06 de fevereiro de 2019, que trata do assunto, em consonância 
ao que prescreve o inciso I do artigo 12 da Resolução CNJ nº 169/2013. 

1.1.7 O que é movimentação (depósitos) da conta vinculada?

É a transferência de valores via ordem bancária, diretamente para a conta 
dos empregados, após a solicitação da Contratada, que deverá comprovar 
o pagamento de verbas sociais e trabalhistas, conforme prescreve o referido 
Decreto Judiciário, que versa sobre o tema, em consonância ao que dispoe 
o inciso II do artigo 12 da Resolução CNJ nº 169/2013.

1.1.8 Quais regras devem estar previstas no Edital e na Minuta 
de contrato?

Os Editais e as minutas de contrato deverão conter:
- A retenção em conta vinculada incidente sobre os valores das rubri-
cas previstas no artigo 1º do  Decreto Judiciário nº 62/2019 .



1514

Manual de Operacionalização da Conta VinculadaManual de Operacionalização da Conta Vinculada

- Os percentuais de retenção serão os constantes da tabela abaixo:

Tabela de Percentuais e Encargos

A Contratada deverá, no prazo de 20 (vinte) dias contados da notifi-
cação do TJBA, entregar ao banco a documentação necessária para a 
abertura da conta vinculada e assinatura de termo específico do banco 
oficial que permita o acesso aos saldos e extratos, bem como vincule a 
movimentação dos valores à autorização do TJBA.

Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta vinculada 
deverão ser suportadas pelos custos administrativos constantes na 
proposta comercial da Contratada.

Os saldos da conta vinculada serão remunerados pelo índice da pou-
pança ou por outro definido no acordo de cooperação com o banco 
oficial, sempre escolhido o de maior rentabilidade.

O resgate dos valores relativos às verbas trabalhistas especificadas no 
artigo 4º do Decreto Judiciário nº 62/2019, será solicitado pelo ordena-
dor de despesas e autorizado pela Diretoria de Finanças-DFA, desde 
que a Contratada comprove, documentalmente, tratar-se de emprega-
do alocado nas dependências do TJBA, e que apresente:

I - no caso de férias:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, data de admissão na empresa, data de 
disponibilização ao TJBA na condição de “titular” e período aqui-
sitivo e concessivo das férias;

b) aviso prévio de férias;

c) folha de pagamento ou folha fiscal referente ao mês de com-
petência das férias;

d) recibo de férias assinado e/ou comprovante de depósito 
bancário;

e) relatório RE – Relação de Trabalhadores: relação de trabalha-
dores constantes no arquivo Sefip – resumo do fechamento – 
empresa - FGTS;

f) relatório GRF: guia de recolhimento do FGTS e comprovante 
de pagamento da GRF;

g) relatório comprovante de declaração à Previdência: compro-
vante de declaração das contribuições a recolher à Previdência 
Social e a outras entidades e fundos por FPAS;

h) relatório GPS: Guia da Previdência Social – GPS e comprovan-
te de pagamento da GPS;

i) protocolo de envio de arquivos conectividade social;

II - no caso de décimo terceiro salário:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, data de admissão na empresa, data de 
disponibilização ao TJ BA na condição de “titular”, no ano de 
referência da gratificação natalina;
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b) folha fiscal ou de pagamento referente ao 13º salário;

c) comprovante de pagamento do 13º salário;

d) relatório RE – relação de trabalhadores (competência da pri-
meira e da segunda ou da única parcela): relação dos trabalha-
dores constantes no arquivo Sefip (resumo do fechamento – 
empresa – FGTS;)

e) relatório GRF (competência da primeira e da segunda ou da 
única parcela): guia de recolhimento do FGTS – GRF e compro-
vante de pagamento da GRF;

f) protocolo de envio de arquivos conectividade social (compe-
tência da primeira e da segunda ou da única parcela);

g) relatório RE - relação dos trabalhadores constantes no arqui-
vo Sefip  (competência 13);

h) relatório de declaração à Previdência: comprovante de de-
claração das contribuições a recolher à Previdência Social e a 
outras entidades e fundos por FPAS (competência 13);

i) relatório GPS (competência 13): guia da Previdência Social – 
GPS e comprovante de pagamento da GPS;

j) comprovante de envio de arquivos conectividade social 
(competência 13).

III - no caso de rescisão:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, data de admissão na empresa e data de 
disponibilização ao TJBA na condição de “titular”;

b) termo de rescisão de contrato de trabalho – TRCT;

c) termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho – 

THRCT, para contratos de trabalho superiores a um ano; 

d) termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho – 
TQRCT, para contratos de trabalho inferiores a um ano;

e) comprovação de depósito em conta bancária do empregado 
relativo ao valor líquido do Termo de Rescisão;

f) demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento do FGTS Res-
cisório (multa do FGTS); 

g) guia de recolhimento rescisório do FGTS devidamente quitada;

h) folha de pagamento ou folha fiscal referente ao mês de com-
petência da rescisão;

i) relatório RE – relação de trabalhadores: relação dos trabalha-
dores constantes no arquivo Sefip (resumo do fechamento – 
Empresa – FGTS;)

j) relatório GRF: guia de recolhimento do FGTS – GRF e compro-
vante de pagamento da GRF;

k) relatório comprovante de declaração à Previdência: compro-
vante de declaração das contribuições a recolher à Previdência 
Social e a outras entidades e fundos por FPAS;

l) relatório GPS: Guia da Previdência Social – GPS e  comprovan-
te de pagamento da GPS;

m) protocolo de envio de arquivos conectividade Social.

A movimentação dos recursos diretamente para a conta bancária dos 
empregados, será autorizada pela Diretoria de Finanças do TJBA, ex-
clusivamente para as verbas trabalhistas contempladas nas rubricas do 
artigo 6º do Decreto Judiciário nº 62, de 06 de fevereiro de 2019, desde 
que comprove, documentalmente, tratar-se de empregados alocados 
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nas dependências das Unidades integrantes do Poder Judiciário e que 
apresente, por empregado, os documentos a seguir relacionados:

I - no caso de férias: planilha que contenha as seguintes infor-
mações: nome do prestador terceirizado, CPF e dados bancários, 
data de admissão na empresa, data de disponibilização ao TJBA 
na condição de “titular”, período aquisitivo e concessivo das férias 
e valor líquido a ser movimentado, aviso de férias e folha de paga-
mento com indicação do nome do prestador terceirizado.

II - no caso de 13º salário: planilha que contenha as seguin-
tes informações: nome do prestador terceirizado, CPF e dados 
bancários, data de admissão na empresa, data de disponibili-
zação ao TJBA na condição de “titular” no ano de referência da 
gratificação natalina e valor líquido a ser movimentado, folha 
de pagamento do 13º salário.

A Contratada deverá apresentar a documentação necessária para res-
tituição dos valores comprovadamente pagos aos empregados, no 
prazo de 20 (vinte) dias a partir da data do pagamento efetuado, para 
análise e autorização do TJBA, observando os prazos dispostos no De-
creto Judiciário nº 62/2019 e na legislação trabalhista.

Para atendimento de determinação judicial, nos casos de Mandado 
de Bloqueio e Penhora, com movimentação direta dos recursos para 
a conta bancária do empregado, a Contratada deverá apresentar a do-
cumentação necessária, com antecedência mínima de 20 (vinte ) dias 
da data prevista para a liberação dos recursos destinados ao pagamen-
to dos empregados, para que haja tempo hábil de análise e autoriza-
ção do TJBA, observando os prazos dispostos no Decreto Judiciário nº 
62/2019 e na determinação judicial pertinente.

Caso a solicitação seja apresentada fora do prazo acima especifica-
do ou com a documentação incompleta, fica a Contratada obrigada 
a apresentar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a documentação 
complementar, a fim de possibilitar o pagamento aos empregados, 
que  deverá ser efetuado diretamente pelo TJBA.

No caso de rescisão ou término da vigência do contrato firmado entre 
o TJBA e a Contratada, com dispensa dos empregados, e pagamento 
das verbas rescisórias pela empresa, o resgate dos valores será autori-
zado pelo  TJBA, desde que a Contratada apresente:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, CPF e dados bancários, data de admis-
são na empresa, data de disponibilização ao TJBA na condição 
de “titular” e somatório das verbas rescisórias para as quais há 
provisão na conta-depósito vinculada;

b) folha de pagamento ou fiscal da rescisão com todas as rubri-
cas detalhadas;

c) valores discriminados de férias vencidas ou a vencer e respec-
tivo 1/3 constitucional;

d) valor do 13º salário proporcional;

e) guia de recolhimento do FGTS rescisório por empregado;

f) planilha com informações dos empregados (nome, CPF e da-
dos bancários);

g) termo de rescisão devidamente homologado pelo Sindicato 
ou Ministério do Trabalho. 

Na rescisão ou término da vigência do contrato, com dispensa dos em-
pregados, eventual saldo existente na conta vinculada, após as resti-
tuições devidas, deverá permanecer provisionado por 05 (cinco) anos.

No caso de rescisão ou término da vigência do contrato firmado entre 
o TJBA e a Contratada, sem dispensa dos empregados, as restituições 
ou movimentações deverão acontecer à medida que ocorrerem os fatos 
geradores das rubricas contingenciadas dos empregados que compro-
vadamente atuaram na execução do contrato, observada a proporcio-
nalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação 
dos serviços por força do contrato firmado entre o Tribunal e a empresa.
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Na rescisão ou término de vigência do contrato, sem dispensa de 
empregados, se houver saldo na conta vinculada, após os resgates 
devidos ou as movimentações diretas para conta dos empregados, o 
montante deverá ser transferido para a contratada após 05 (cinco) anos 
da data de encerramento da vigência do contrato administrativo.

Deverão ser utilizados como parâmetros os modelos de documentos 
destinados ao cadastramento e à movimentação da conta vinculada 
contidos nos anexos I, II, III, IV e V do Decreto Judiciário nº 62/2019.

1.2 ABERTURA DA CONTA VINCULADA

1.2.1 A conta vinculada poderá ser aberta em qualquer banco, 
público ou privado?

Não. Conforme art. 7º. Decreto Judiciário TJBA nº 62/2019 a conta vin-
culada deverá ser aberta em banco público oficial, que celebre Termo 
de Cooperação Técnica com o Tribunal, no qual constem as regras para 
abertura e movimentação junto à instituição bancária.

1.2.2 Atualmente, quais os procedimentos necessários para aber-
tura da conta vinculada?

Após a assinatura do contrato, as unidades do TJBA deverão adotar os 
seguintes procedimentos:

A unidade gestora, no prazo de 2 (dois) dias úteis, deverá enviar à Di-
retoria de Finanças (DFA) o Contrato, a publicação pertinente e o for-
mulário conforme Anexo II deste manual, o que possibilitará solicitar a 
abertura da conta vinculada.

A Contratada, no prazo de 20 dias após recebida notificação emitida 
pelo banco e repassada pela DFA, deverá comparecer à instituição fi-
nanceira para entregar a documentação necessária e assinar o termo 
específico que autoriza o TJBA a acessar saldos e extratos, bem como 
movimentar valores da respectiva conta.

O banco conveniado procederá à abertura da conta vinculada e ofi-
ciará o TJBA na forma e no prazo estabelecidos no Termo de Coope-
ração Técnica. 

Após isso, a DFA deverá cadastrar o credor junto a SEFAZ para vincu-
lação à conta autenticação, conforme solicitação da Unidade Gestora.

1.3 REMUNERAÇÃO DA CONTA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RETENÇÃO

1.3.1 Os valores destinados a conta vinculada serão atualizados 
ou remunerados de alguma forma?

Sim. Os saldos da conta vinculada serão remunerados diariamente pelo 
índice da poupança ou outro de maior rentabilidade definido no Ter-
mo de Cooperação Técnica, desde que resguardada a liquidez diária 
dos recursos contingenciados.

1.3.2 Qual o setor responsável por efetuar o cálculo dos valores a 
serem retidos em conta vinculada?

Cabe à Unidade Gestora realizar os cálculos dos valores a serem retidos 
mensalmente em conta vinculada, considerando os índices da Tabela 
de Percentuais e Encargos (item 1.1.8) e constantes no contrato firmado 
com a contratada.

1.3.3 Sobre qual rubrica deverá recair o cálculo para retenção à 
conta vinculada?

O cálculo deve recair sobre a remuneração (Salário + Adicionais) dos 
empregados, tendo em vista que esta é a fonte de incidência das rubri-
cas especificadas no Artigo 6º do Decreto nº 62/2019.

1.3.4 Em que momento é realizado o cálculo dos valores a serem 
retidos mensalmente?

Durante a execução do contrato, conforme faturas mensais apresenta-
das, a Unidade Gestora realizará os cálculos dos valores a serem retidos 
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mensalmente considerando os índices indicados na Tabela de Percen-
tuais e Encargos (item 1.1.8).

Entretanto, sempre que houver mudança no quantitativo dos postos 
de trabalho efetivamente ocupados, o gestor do contrato deverá atu-
alizar planilha com o cálculo do valor a ser retido em conta vinculada, 
considerando o novo quantitativo de postos de cada categoria, efeti-
vamente ocupados no mês em análise, e encaminhar para a DFA, jun-
tamente com a fatura mensal.

1.3.5 Como a Unidade Gestora atuará em relação às retenções de 
valores para a conta vinculada?

O gestor deve utilizar a Tabela de Percentuais e Encargos (item 1.1.8) 
de forma que sempre considerar os postos de trabalho efetivamente 
ocupados.

A retenção será realizada no mesmo momento em que ocorrer o paga-
mento da fatura de cada contrato.

1.3.6 Como a Unidade Gestora terá acesso aos saldos das contas 
vinculas? 

Cada Unidade Gestora poderá consultar o saldo no aplicativo da ins-
titucição bancária, mediante utilização de senha solicitada e fornecida 
pela DFA.

1.3.7 Quais os prazos previstos para que as unidades envolvidas 
realizem os procedimentos para tratar a restituição (resgate) ou 
movimentação de valores retidos em conta vinculada?

Após o recebimento do pedido de resgate ou de movimentação de 
saldo existente em conta vinculada, e apresentação da respectiva do-
cumentação pelo contratado, a unidade gestora do contrato terá 5 dias 
úteis para instrução do pleito, o que compreende:

a) Conferência da documentação apresentada pela contratada;

b) O ateste do fiscal e do gestor acerca da efetiva prestação dos servi-
ços, pelos empregados do contratado, nas dependências do órgão, no 
período sob análise;

c) Efetuar os cálculos dos valores a serem restituídos;

d) O processo devidamente instruído com o pedido será tramitado 
pelas respectivas unidades superiores, até o nível hierárquico limite, 
que deverão conferir a documentação e os cálculos efetuados pela 
unidade gestora, e autorizar o resgate ou movimentação dos valores 
no prazo de até 8 dias úteis.

A DFA solicitará ao banco público a liberação dos valores da conta vin-
culada em até 2 dias úteis, a contar do recebimento da autorização.

2 OPERACIONALIZAÇÃO DO RESGATE
   E DA MOVIMENTAÇÃO

2.1 Durante a Vigência do Contrato

2.1.1 Quais os documentos exigidos para comprovação do pagamen-
to de férias e 1/3 constitucional para fins de solicitação de resgate? 

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, data de admissão na empresa, data de 
disponibilização ao TJBA, na condição de “titular” do posto de 
trabalho, e período aquisitivo e concessivo das férias;

b) aviso prévio de férias;

c) folha de pagamento ou folha fiscal referente ao mês de com-
petência das férias;

d) recibo de férias assinado e/ou comprovante de depósito bancário;

e) relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP em for-
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mato analítico e resumido;
f) guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamen-
to da GRF;

g) comprovante de declaração das contribuições a recolher à 
Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;

h) Guia da Previdência Social – GPS e comprovante de paga-
mento da GPS;

i) protocolo de envio de arquivos da solução Conectividade Social;

2.1.2 Quais os documentos exigidos para comprovação do paga-
mento de 13º salário, para fins de solicitação de resgate?

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, data de admissão na empresa, data de 
disponibilização ao TJBA na condição de “titular”, no ano de re-
ferência da gratificação natalina;

b) folha fiscal ou de pagamento referente ao 13º salário;

c) comprovante de pagamento do 13º;

d) relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP em 
formato analítico e resumido (competência da primeira e da se-
gunda ou da única parcela – competência 13);

e) guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento 
da GRF (competência da primeira e da segunda ou da única 
parcela);

f) protocolo de envio de arquivos da solução Conectividade So-
cial (competência da primeira e da segunda ou da única parcela 
– competência 13);

g) comprovante de declaração das contribuições a recolher à 
Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS (com-

petência 13);
h) Guia da Previdência Social – GPS e comprovante de paga-
mento da GPS (competência 13;

2.1.3 Quais os documentos exigidos para solicitação de movi-
mentação de valores retidos em conta vinculada para pagamen-
to de férias e 1/3 de férias diretamente para conta bancária do 
empregado?

Aplicável apenas em caso de cumprimento de determinação 
judicial (Mandado de Bloqueio e Penhora), acompanhado da 
respectiva documentação:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, CPF e dados bancários, data de admis-
são na empresa, data de disponibilização ao TJBA na condição 
de “titular”, período aquisitivo e concessivo das férias e valor lí-
quido a ser movimentado;

b) aviso de férias e folha de pagamento com indicação do nome 
do prestador terceirizado.

2.1.4 Quais os documentos exigidos para solicitação de movimen-
tação de valores retidos em conta vinculada para pagamento do 
13º salário diretamente para conta bancária do empregado?

Aplicável apenas em caso de cumprimento de determinação 
judicial (Mandado de Bloqueio e Penhora), acompanhado da 
respectiva documentação:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, CPF e dados bancários, data de admis-
são na empresa, data de disponibilização ao TJBA, na condição 
de “titular” no ano de referência da gratificação natalina e valor 
líquido a ser movimentado;

b) folha de pagamento do 13º salário.
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2.1.5 Em caso de rescisão do contrato de trabalho, durante a vi-
gência do contrato administrativo, quais os documentos exigi-
dos para a realização do resgate?

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado data de admissão na empresa e data de 
disponibilização ao TJBA, na condição de “titular”;

b) termo de rescisão de contrato de trabalho – TRCT;

c) termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho – 
THRCT, para contratos de trabalho superiores a um ano;

d) termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho – 
TQRCT, para contratos de trabalho inferiores a um ano;

e) comprovação de depósito em conta bancária do empregado 
relativo ao valor líquido do Termo de Rescisão;

f) demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento do FGTS Res-
cisório (multa do FGTS);

g) guia de recolhimento rescisório do FGTS devidamente quitada;

h) folha de pagamento ou folha fiscal referente ao mês de com-
petência da rescisão;

i) relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP em for-
mato analítico e resumido;

j) guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento 
da GRF;

k) comprovante de declaração das contribuições a recolher à 
Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;

l) Guia da Previdência Social – GPS e comprovante de pagamen-

to da GPS;
m) protocolo de envio de arquivos da solução Conectivi-
dade Social;

2.1.6 Em caso de rescisão do contrato de trabalho, durante a vi-
gência do contrato administrativo, quais os documentos exigi-
dos para a realização de movimentação direta para conta dos 
empregados?

Aplicável apenas em caso de cumprimento de determinação 
judicial (Mandado de Bloqueio e Penhora), acompanhado da 
respectiva documentação:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, CPF e dados bancários, data de admis-
são na empresa, data de disponibilização ao TJBA na condição 
de “titular” e somatório das verbas rescisórias para as quais há 
provisão na conta-depósito vinculada;

b) folha de pagamento ou fiscal da rescisão com todas as rubri-
cas detalhadas; 

c) valores discriminados de férias vencidas ou a vencer e respec-
tivo 1/3 constitucional;

d) valor do 13º salário proporcional;

e) guia de recolhimento do FGTS rescisório por empregado;

f) planilha com informações dos empregados (nome, CPF e da-
dos bancários);

g) termo de rescisão devidamente homologado pelo Sindicato 
ou Ministério do Trabalho.

2.1.7 Quando forem resgatados ou movimentados valores referen-
tes ao 13º ou férias + 1/3 constitucional pode haver devolução re-
lacionada à incidência previdenciária e FGTS sobre essas rubricas?
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Sim. Quando do resgate de valores retidos em conta vinculada será 
também restituída à incidência previdenciária e FGTS relacionado a 
cada rubrica.

Quando houver movimentação de valores diretamente para a conta dos 
empregados posteriormente poderá ser solicitado pela contratada o 
resgate referente à incidência previdenciária e FGTS, sendo nesse caso, 
necessário solicitar a documentação comprobatória de sua quitação.

2.1.8 No caso de movimentação de valores diretamente para 
conta bancária do empregado, qual o prazo para solicitação da 
empresa contratada?

Aplicável apenas em caso de cumprimento de determinação judicial 
(Mandado de Bloqueio e Penhora), acompanhado da respectiva do-
cumentação. 

O prazo é estabelecido na mesma determinação.

2.1.9 Caso o valor a ser movimentado para conta dos emprega-
dos seja superior ao retido em conta vinculada referente àquela 
rubrica, como a Administração deve proceder?

Somente haverá movimentação direta para conta dos empregados 
caso haja valor suficiente retido em conta vinculada. Caso contrário, 
cabe à unidade gestora apresentar, ao juízo solicitante, a informação 
do saldo disponível na conta vinculada, ou sua inexistência, informan-
do que o pagamento só poderia ser realizado até este saldo limite. 

2.2 Após a Vigência do Contrato

4.2.1 Quais os procedimentos a serem adotados para resgate dos 
valores após o fim do contrato?

No caso de rescisão ou término da vigência do contrato, com dispensa 
dos empregados, e pagamento das verbas rescisórias pela empresa, 
o resgate dos valores será realizado via ordem bancária, desde que a 

contratada apresente:

a) planilha que contenha as seguintes informações: nome do 
prestador terceirizado, data de admissão na empresa e data de 
disponibilização ao TJBA na condição de “titular”;

b) termo de rescisão de contrato de trabalho – TRCT;

c) termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho – 
THRCT, para contratos de trabalho superiores a um ano;

d) termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho – 
TQRCT, para contratos de trabalho inferiores a um ano;

e) comprovação de depósito em conta bancária do empregado 
relativo ao valor líquido do Termo de Rescisão;

f) demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento do FGTS Res-
cisório (multa do FGTS);

g) guia de recolhimento rescisório do FGTS devidamente quitada;

h) folha de pagamento ou folha fiscal referente ao mês de com-
petência da rescisão;

i) relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP em for-
mato analítico e resumido;

j) guia de recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento 
da GRF;

k) comprovante de declaração das contribuições a recolher à 
Previdência Social e a outras entidades e fundos por FPAS;

l) Guia da Previdência Social – GPS e comprovante de pagamen-
to da GPS;

m) protocolo de envio de arquivos da solução Conectivi-
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dade Social;
No caso de rescisão ou término da vigência do contrato firmado entre 
Tribunal e a contratada, sem dispensa dos empregados, as restituições 
ou movimentações deverão ocorrer à medida que ocorrerem os fatos 
geradores das rubricas contingenciadas, observando-se a apresenta-
ção da documentação exigida para resgate e movimentação, respecti-
vamente, conforme Consulta CNJ n. 2816-91.2014.2.00.0000.

2.2.2 Caso haja saldo na conta vinculada, após as movimenta-
ções ou resgates devidos, como deverá ser feita a restituição dos 
valores retidos no momento da finalização do contrato com mão 
de obra alocada?

Há duas situações possíveis:

• No caso de término da vigência do contrato ou de sua rescisão, com 
dispensa dos empregados, se, após o resgate ou movimentação dos 
valores à Contratada, ainda assim, restarem valores na conta vinculada, 
o montante deverá permanecer provisionado por 5 (cinco) anos na for-
ma da Consulta CNJ nº 3408-38.2014.2.00.0000.

• No caso de término da vigência do contrato ou sua rescisão, sem 
dispensa dos empregados, se houver saldo na conta vinculada, após 
as movimentações ou resgates devidos, o montante deverá ser 
transferido para a contratada após 5 anos da data de encerramento da 
vigência do contrato administrativo, conforme orientação contida na 
Consulta CNJ nº 2928-26.2015.2.00.0000.

2.2.3 A empresa poderá solicitar resgate referente ao substituto?

Não. A retenção em conta vinculada é efetuada com base no posto de 
trabalho, desta forma a restituição deverá ser feita somente ao titular 
do posto. 

2.2.4 Em caso de rescisão do contrato de trabalho, a empresa 
poderá solicitar a movimentação da multa do FGTS diretamente 
para a conta do empregado?

Não. Tendo em vista que o §1º do artigo 18 da Lei nº 8.036/1990 deter-
mina que a multa do FGTS seja depositada, pelo empregador, direta-
mente na conta do Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço.

2.2.5 A contratada poderá apresentar outros documentos com-
probatórios de quitação das verbas trabalhistas e/ou previdenci-
árias distintos daqueles constantes deste Manual?

Excepcionalmente, a critério da Administração, devidamente justifica-
do, poderão ser aceitos outros documentos que comprovem a quita-
ção das verbas trabalhistas e/ou previdenciárias que não aqueles cita-
dos neste Manual.
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ANEXO I



3534

Manual de Operacionalização da Conta VinculadaManual de Operacionalização da Conta Vinculada



3736

Manual de Operacionalização da Conta VinculadaManual de Operacionalização da Conta Vinculada



3938

Manual de Operacionalização da Conta VinculadaManual de Operacionalização da Conta Vinculada

ANEXO II

FICHA CADASTRAL
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ANEXO III

A planilha em questão possui algumas abas, muitas colunas e diversos recursos de 
automação (fórmulas, bloqueios etc). Tais recursos somente podem ser verificados 
e utilizados na versão eletrônica da planilha. As telas que seguem são meramente 
ilustrativas:

Aba - Início

Aba - Dados do contrato

Aba - Percentuais de previsão
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Aba - Movimentação na conta

Aba - Posição atual
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ANEXO IV

1. Assinatura do TCT

2. Elaboração de Edital e Contrato
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3. Abertura da Conta
4. Retenção
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5. Resgate




