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Prezado(a) Usuário(a),

Este manual integra as ações da Secretaria de Gerenciamento do PJe (SGPJe) do 

TRT-18, que também vem trabalhando para fomentar e multiplicar os conhecimentos 

relacionados aos sistemas desenvolvidos e/ou utilizados no âmbito de sua atuação.

O Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) tem como propósito 

auxiliar Servidores e Magistrados nas tarefas de emitir ordens de bloqueios bancários 

em lote, realizar ordens de desbloqueio ou transferência de valores bloqueados, além de 

oferecer relatórios que auxiliam no gerenciamento das ordens de bloqueio. 

O SABB realiza interação direta com o Sistema BacenJud, tornando automáticas várias 

ações até então manuais e oferecendo, deste modo, ganho de produtividade.

Boa utilização a todos(as),

Secretaria de Gerenciamento do PJe

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

Apresentação>
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Acesso ao SABB1

1 >  Realizado o cadastro, execute a aplicação clicando no atalho da área de trabalho e   

informe seu código de usuário e senha.*

A instalação do SABB, assim como a criação do cadastro do usuário na aplicação, deve 

ser solicitada ao setor responsável no Regional. 

Clicando em Cancelar, a aplicação 

é fechada.

* CLIQUE AQUI OU NA IMAGEM PARA AMPLIAR 
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Tela inicial2

2 > Abaixo, a funcionalidade de cada item de menu:

1 > Feito o login, a tela inicial do SABB mostra as   opções disponíveis ao usuário. 

Se houver mensagens a serem lidas, aparecerá 

um alerta na tela inicial (mais detalhes no 

item 13 — Mensagens).

CLIQUE PARA VER DETALHES AMPLIADOS DA IMAGEM
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Consulta PJe3

1 >  Escolha a opção de pesquisa, preencha os campos e clique em   Consultar:

Nesta funcionalidade, é possível importar processos do PJe.

ATENÇÃO: 

>  Se não for informado nenhum critério de busca, o sistema fará uma busca 

completa de processos passíveis de cadastro no SABB e exibirá o primeiro na tela.

>  Serão listados os processos que tiverem no rol de seus movimentos aquele(s) 

configurado(s) pelo Regional, conforme detalhado no item 2.16 do Manual 

Técnico (Arquivo de configuração database.conf).

CLIQUE
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SUPONHAMOS QUE: 

No TRT da 18ª Região, sejam listados na consulta processos com o movimento 

Determinada a #{tipo de determinação} de dados de #{nome_da_parte} 

no BNDT (id_evento = 50084). Por exemplo: 

> Determinada a inclusão de dados de NOME PARTE - CNPJ: xx.xxx.

xxx/0001-xx no BNDT.

3.1. UM EXEMPLO

1 > Localizado o processo, informe o valor da execução clicando em Editar Valor da 
Execução. Clique de novo em Editar Valor da Execução, pois só então o valor 

informado será gravado:

2 > Em seguida, para cada executada, vá em Copiar para BCJ (o mesmo que: ca-
dastrar o processo no SABB), o que torna o processo passível de agendamento 

(mais detalhes no item 5 – Agendamento em Lote):

3 > Caso seja necessário especificar valores distintos por executada, nesta tela, é pos-

sível informá-los. Para tanto, clique no botão             (Editar), informe o valor em 

questão e, na sequência, clique no botão             (Gravar). No campo Origem do 

Valor, informe também a opção Executada”. A ordem enviada ao BacenJud será 

preenchida com valores individualizados.:

Exibidos os dados do processo consultado e editado o valor da execução, este será o 

valor da ordem para cada executada copiada para BCJ. Neste caso, o sistema exibe 

valor 0,00 para as executadas; todavia, não é necessária a edição individual dos valores.

4 > Veja parte da tela do sistema BacenJud preenchida conforme tais parâmetros:

Caso sejam consultados processos e executadas já cadastrados no SABB, estes são 

exibidos na cor azul, além da mensagem: “Este processo já foi copiado para o BCJ”.

9
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Processos4

1 >  Clique no botão        (Inserir Novo Processo), informe o número, ano e VT do 

processo. Em seguida, clique em   Consultar:

Nesta tela é realizada a manutenção dos processos e das executadas cadastradas no 

SABB. Não é aconselhável, mas também é possível cadastrar processos sem o pré-re-

quisito de migração automática (mais detalhes no item 3 — Consulta PJe).

2 >  Se o processo for encontrado, clique em Inserir Processo e finalize o cadastro pre-

enchendo todos os campos necessários dos quadros    Processo*    e    Executadas.*

A manutenção dos processos e executadas inclui: alteração dos valores de penhora, 

frequência de agendamento, migração de processo para outro órgão julgador, adição 

e alteração de dados das executadas e acompanhamento das consultas ao BacenJud 

(comprovantes de transferências, bloqueios, transferências e desbloqueios).

* CLIQUE NOS DESTAQUES PARA VER A IMAGEM
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4.1. PROCESSO

1 > Clique em Consultar para pesquisar por processos copiados para o BCJ. Se não 

for informado nenhum critério de busca, o sistema faz uma busca completa de 

processos copiados para o BCJ e já exibe o primeiro na tela.

2 > Feita a consulta, serão exibidos: 

> Número do processo selecionado, nome e CPF/CNPJ do exequente, valor a 

penhorar, valor total das penhoras realizadas, origem do valor (processo ou exe-

cutadas), frequência de agendamento, valor mínimo de transferência, opção para 

agendamento individual e migrar o processo para outro órgão julgador.

3 > Para editar as informações de um processo cadastrado, clique em                .

4 >  Para salvar as informações editadas, clique em                 (Gravar). 

5 >  Os ícones representados por    setas à direita e à esquerda   trazem à tela o 

próximo processo ou o anterior, conforme for o caso. 

6 >  O campo   CPF Exequente   deve ser informado com pontos e hífen. Em caso 

de CNPJ, também a barra. 
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>  Os campos listados abaixo só precisam ser editados caso haja alguma alteração pos-

terior ao preenchimento detalhado (mais informações no item 3 – Consulta PJe). 

>  Clique em cada um dos campos a seguir para exibir as informações relacionadas:



13

4.2. EXECUTADAS

Este campo exibe o CPF/CNPJ e o nome da executada, bem como: valor da penhora da 

executada, total penhorado da executada, se há conta para bloqueio e deve ser usada, se 

é raiz CNPJ e, ainda, uma opção para interrupção individual.

Por padrão, o sistema busca as partes vinculadas ao processo e as lista como executadas.

1 > Para incluir uma executada manualmente, clique no botão               (Inserir). 

Isso fará com que seja adicionada uma linha na tabela de executadas e permitirá 

ao usuário informar os dados. 

2 > Para gravar os dados informados, clique no botão                 (Gravar).

    ATENÇÃO:

> Esse quadro possui uma barra de rolagem. 

> Algumas colunas só são visíveis ao se deslocar essa barra.

CLIQUE EM CADA CAMPO ABAIXO PARA EXIBIR DETALHES DE SUA FUNCIONALIDADE
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4.3. CONSULTAS AO BACENJUD

Lista o histórico, por datas, de ordens de bloqueio ao BacenJud do processo.

4.4. PROTOCOLOS E TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS – POR EXECUTADA

Ao clicar em qualquer registro do quadro Consultas ao BacenJud, são exibidos neste 

quadro os detalhes da ordem de bloqueio são exibidos.
 

Dentre as informações exibidas, listamos: número do protocolo gerado dentro do siste-

ma do BacenJud, CPF/CNPJ e nome da executada e valor da transferência solicitada. 
 

Havendo valor a ser transferido, é habilitado o   botão      (arquivo PDF), permitindo 

visualizar o detalhamento da respectiva ordem.

4.5. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EXECUTADAS / 

AÇÕES REALIZADAS - BANCOS

Vinculado ao quadro Protocolos e Total de Transferências – Por Executada. 

Para cada registro exibido, em caso de operação de bloqueio (com ordem de transfe-

rência e/ou desbloqueio), são mostrados    registros com nome do banco,     data,     

valor bloqueado,      ação realizada,      valor transferido    e    desbloqueado.

______________________

* CLIQUE PARA VER A IMAGEM LOCALIZADA DE CADA CAMPO

* *

* * * *

______________________

* CLIQUE PARA VER A IMAGEM LOCALIZADA DE CADA CAMPO
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4.6. AÇÕES REALIZADAS

Mostra o total de transferências (com a opção 

de gerar arquivo PDF incluindo todos os compro-

vantes das solicitações de transferências realiza-

das) e o total de valores desbloqueados, con-

forme figura ao lado:

Uma vez detalhada a tela em seus pontos específicos, a visão geral dos dados de um 

processo selecionado serão conforme se exemplifica abaixo:
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Agendamento em lote5

O agendamento individual é feito no quadro 

Processo > Agendar (tela Processos).

Como o próprio nome sugere, a tela de agendamento em lote permite o agendamento 

de vários processos em uma única operação. 

O agendamento torna apto o processo para que seja enviada    minuta*   de ordem de 

bloqueio ao BacenJud.

Antes de realizar os bloqueios, faça o agendamento (individual ou em lote) e a minu-

ta das solicitações de bloqueio.

Nesta tela de Agendamento em Lote, os registros exibem cores diferentes:

Preto   Não há agendamento para o processo.

 Azul    Houve o agendamento mas não foi feita a minuta.

Verde   O processo foi agendado e minutado.
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1 > Para realizar o agendamento, selecione os registros e clique em Agendar. 

Se for o caso, para facilitar, antes de agendar, clique em Marcar Todos.

2 > É possível ordenar os processos por número, pelo CPF, pelo nome do exequente ou 

pelo valor da penhora. Para isso, clique no título da respectiva coluna.  

3 > A opção   Consultar Processo    remete à tela com os dados do processo. 

ATENÇÃO: processos cujo último andamento no PJe seja um dos listados abaixo 

NÃO são agendados:

- 196 (Extinção da execução ou do cumprimento da sentença);

- 246 (Arquivo Definitivo); e

- 377 (Acordo em execução ou em cumprimento de sentença).
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Bloqueios pendentes6

Tela que exibe bloqueios pendentes encontrados no BacenJud decorrentes de ordens 

manuais, ou seja, não realizadas através da aplicação SABB. 

A opção Gravar data de desbloqueio exclui os registros marcados da tela. Se na 

próxima ação da aplicação no BacenJud forem encontrados bloqueios pendentes, reali-

zados manualmente, os registros serão exibidos novamente nesta tela:

CLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIARCLIQUE NA IMAGEM PARA AMPLIAR

As informações exibidas aqui servem para controle. Portanto, as ações neces-

sárias (desbloqueio ou solicitação de transferência) devem ser realizadas no 

próprio BacenJud.
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Autenticar acesso ao BacenJud7

Nessa tela é feita a atualização das credenciais de acesso do Magistrado e/ou usuário 

ao BacenJud, que deve ser realizada em sincronia com o usuário da página eletrônica 

do BacenJud. 

As operações de   Minutar,     Cancelar Não Respostas   e   Coletar Resultados  

também são realizadas   a partir desta tela. 

Para que as operações Minutar, Cancelar Não Respostas, Consultar Não 

Respostas e Coletar Resultados possam ser executadas, feche, antes, qual-

quer instância de outro navegador Firefox que esteja em execução.

https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/dologin
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/dologin


20

Resultados dos bloqueios8

Essa tela consolida todos os resultados positivos que foram desdobrados em ordem de 

transferência. Eis uma funcionalidade que permite a centralização do controle das res-

postas positivas.

1 > Para realizar a consulta, clique em    Consultar,   escolha os parâmetros da pesqui-

sa, preencha os campos e clique em    Consultar.

2 > Para ordenar os registros por    qualquer das opções mostradas, clique no título da 

respectiva coluna. O botão         (arquivo PDF)    exibe o comprovante de trans-

ferência em formato PDF.

3 > O checkbox da coluna    Junt.   serve para controlar se o comprovante foi juntado 

ou não ao processo no PJe. Esse controle é de responsabilidade do usuário e não 

tem interligação com nenhuma outra funcionalidade do sistema.

4 > A opção    Consultar    remete à tela com os dados do processo. 

5 > A coluna   Ação   indica o que foi feito com a ordem de bloqueio. 
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Relatórios9

Aqui o sistema lista os relatórios disponíveis para visualização.

1 > Preencha as informações necessárias e execute o relatório desejado:
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Varas do Trabalho10

Para o perfil de assistente, nesta tela, somente é possível atualizar o valor mínimo de 

bloqueio da unidade. Bloqueios menores ou iguais ao informado nesse campo são des-

bloqueados automaticamente.

O valor mínimo de bloqueio é o valor padrão utilizado nos processos da unidade, caso o 

valor mínimo de transferência do processo seja igual a R$ 0,00.

1 > Para realizar a alteração do valor, digite o novo valor e clique no botão          (Gravar) 

ou, se for o caso, em         (Cancelar):
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Processamento11

Nesta tela, o    Administrador   pode acompanhar as operações de minuta das uni-

dades que estejam realizando esta operação ou que tenham processos agendados. As 

opções visíveis nesta tela podem ser observadas na figura abaixo:

atenção: 

Este acesso não é permitido com o perfil de Assistente. A descrição 

detalhada desta funcionalidade está no Manual do Administrador.
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Usuários do sistema12

Para o perfil de Assistente, nesta tela, somente é possível atualizar a senha do usuário.

1 > Clique em   Informar senha.   A senha criada deve ter entre 6 e 10 caracteres:
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Mensagens13

Exibe as mensagens da aplicação. Há opções de navegação pelas diversas mensagens e a 

opção de     Marcar como lido.     O sistema consegue importar eventuais mensagens 

disponibilizadas no BacenJud,   além de permitir a criação de mensagens pelo próprio 

Regional.
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14

Ao clicar em          (Ajuda),   o sistema exibe o Manual do Usuário em formato PDF.

Ajuda
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15

Ao clicar em           (Sair),    o sistema exibe a página de acesso ao SABB. Clicando em 

Cancelar,    a aplicação é fechada.

Saída Sistema
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16

As ordens judiciais protocoladas até as 19:00h dos dias úteis serão consolidadas, 

transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas, simultaneamente para to-

das as Instituições Financeiras, até as 23:00h do mesmo dia. 

As ordens judiciais protocoladas após as 19:00h, ou em dias não úteis, serão tratadas 

e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil ime-

diatamente posterior.

Uma vez que o BacenJud envia às Instituições Financeiras as ordens de bloqueio, as 

tentativas de bloqueio são feitas até as 16:59h do dia útil seguinte, inclusive no caso de 

Cooperativa de Crédito, Corretoras e Distribuidoras de Títulos de Valores Mobiliários e 

Financeiros, contas-investimento e contas-salário. 

Observações importantes

16.1. DISPONIBILIZAÇÃO DAS ORDENS JUDICIAIS — BACENJUD

Por fim, o resultado das ordens de blo-

queio estará disponível no BacenJud 

no dia subsequente — ou seja, dois 

dias úteis após as minutas terem sido 

feitas no SABB (dia da minuta, dia de 

tentativas de bloqueio e dia de entrega 

dos bloqueios efetivados). 

Para que esses resultados sejam trata-

dos pelo SABB, é necessário que o usu-

ário execute a coleta. Para isso, basta 

clicar no botão Coletar Resultados.

ATENÇÃO: essas são regras do próprio Bacen, e não do SABB. 

Por padrão, no sistema BacenJud, a opção para bloquear eventuais valores em Conta 

Salário vem marcado com Não. Se for necessário bloquear na Conta Salário, a ordem 

deve ser feita no próprio BacenJud, manualmente, e não pelo SABB.
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A senha de acesso ao BacenJud deve ser informada e mantida pelo Magistrado ou Ser-

vidor. Periodicamente, o BacenJud solicita sua troca. Sempre que a aplicação (SABB) 

acessar o BacenJud e for exibida a mensagem de troca de senha, o SABB exibirá uma 

mensagem com o aviso de usuário ou senha inválidos. 

A atualização da senha é atribuição do usuário em cujo nome as ordens de bloqueio são 

emitidas. A senha deverá ser atualizada no BacenJud e no SABB. 

Enquanto a senha não for atualizada, a Vara do Trabalho não poderá minutar ou coletar 

os resultados das ordens de bloqueio. 

Caso tente minutar ou coletar, o SABB exibirá uma das mensagens abaixo:

16.2. SENHA DE ACESSO AO BACENJUD

> Usuário e/ou senha do BacenJud estão inválidos. Minutas e Coletas estarão 

suspensas até que a senha seja corrigida.

> A última tentativa de conexão ao BacenJud não foi possível! Acesse o portal do 

BacenJud para resolver o problema e informe novamente neste sistema os dados 

de acesso atuais (ejuaz, usuário e senha). Os Agendamentos, Minutas e Coletas 

estão interrompidos!
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Em caso de problemas no BacenJud, sugerimos enviar e-mail à sua equipe relatando o 

erro encontrado e, se possível, anexo com a tela de erro. 

O e-mail deve ser enviado para bacenjud2@bcb.gov.br e suporte.ti@bcb.gov.br, 

conforme exemplo na figura abaixo:  

16.3. RELATAR ERROS AO BACENJUD

Mensagem que aparece na Página de Erros. 

Importante anexar ao e-mail enviado o print da 

tela, ou colá-lo diretamente no corpo do e-mail.

mailto:bacenjud2%40bcb.gov.br?subject=
mailto:suporte.ti%40bcb.gov.br?subject=
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17

> Têm acesso às funções de uso principal e rotineiro do SABB. 

Perfil de usuários no SABB

17.1. ASSISTENTE (SERVIDORES DAS VTs)

>  Esse perfil permite realizar o cadastro de unidades e usuários (servidores), manuten-

ção de mensagens não geradas pelo BacenJud, monitoramento de minutas de qual-

quer unidade, realizadas manualmente ou pelo SABB, e relatórios de utilização do 

sistema. Entretanto, não faz agendamentos ou coletas. Ressaltamos que a atribuição 

do perfil de Administrador fica a critério do Regional. 

17.2. ADMINISTRADOR

> Têm acesso às mesmas funções do Administrador. 

17.3. ANALISTA DE TI
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18 Uso rotineiro do SABB

18.1. ORDENS REITERADAS DIARIAMENTE

> Tendo em vista o ciclo de solicitação, bloqueio e resultado das ordens, alertamos 

sobre as consequências de reiteração diária de ordens de bloqueio. O ciclo de um 

bloqueio no BacenJud é:

É o protocolamento da ordem no BacenJud. Para facilitar a compreensão, essa 

operação é feita até as 19:00 horas do dia 1 (mais detalhes no item 8).

18.1.1. MINUTA DAS ORDENS

Até as 16:59 do dia 2, as Instituições Financeiras (IFs) realizam rastreamento 

por valores a serem bloqueados.

18.1.2. TENTATIVAS DE BLOQUEIO

No dia 3, estarão disponíveis as respostas com ou sem bloqueios efetivados.

18.1.3. RESULTADO DOS BLOQUEIOS

Como no dia 2 não se pode visualizar o conteúdo da resposta que contém bloqueio 

parcial ou total e, por conseguinte, não se conhece o valor atingido para dedução 

ou interrupção da ordem, uma possível reiteração da ordem de bloqueio 

neste dia 2 pode resultar em novos bloqueios, superando o valor pretendido.

Caso tenha havido bloqueio excedente, em virtude de reiteração de ordem de 

bloqueio, o próprio SABB desbloqueia o excedente, mas isso ocorre quando da 

execução da coleta da segunda ordem.

Neste cenário, havendo a informação, por exemplo por meio do advogado, de que 

houve o bloqueio no dia 2, o usuário poderá, no sistema do BacenJud, cancelar 

a segunda ordem até as 19:00 hora desse dia 2.
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18.2. NÃO RESPOSTAS

(Clique aqui para acessar, na íntegra, o Manual)

>  A falha sistêmica que resulta em não resposta pode ocorrer tanto no envio quanto na 

resposta às ordens de bloqueio/transferência/desbloqueio, de forma que a instituição 

pode não ter recebido a ordem ou tê-la recebido, cumprido, mas não ter enviado a 

resposta a tempo ou ter “enviado” sem sucesso, sendo que não é possível diferenciar 

tais hipóteses pela análise do detalhamento da ordem.
 

>  Partindo dessa premissa (a não resposta não permite concluir se a ordem foi ou não 

cumprida), especial atenção deve ser dada às Não respostas, uma vez que podemos 

ter as seguintes situações:

No caso de ocorrer o bloqueio e a informação não vir ao solicitante (usuário 

do SABB), a reiteração da ordem de bloqueio permite à Instituição Financeira 

nova oportunidade de informar eventual bloqueio. Por outro lado, o cancela-

mento da ordem implica tornar sem efeito a ordem emitida com o correspon-

dente desbloqueio, se for o caso. O problema aqui é que, a princípio, traba-

lha-se “no escuro”, já que não se sabe se houve ou não bloqueio.

O SABB está configurado para solicitar o cancelamento das não respostas 

somente quando estas estiverem associadas a um resultado positivo em ou-

tra conta, ou seja, se tiver havido bloqueio em outra conta e não resposta, o 

sistema, por padrão, preencherá o campo com a informação “Cancelar ordem 

judicial”. 

Quando a(s) não resposta(s) estiver(em) desassociadas de resultado positivo, 

o sistema não atuará automaticamente, sendo necessário o comando na opção 

prevista no item 7 (Autenticar acesso ao BacenJud > Cancelar Não 

Respostas), para cancelamento; ou, para reiteração, o preenchimento manual 

(Reiterar ordem judicial) diretamente no sistema BacenJud.

18.2.1. NÃO RESPOSTA DECORRENTE DE ORDEM DE BLOQUEIO

https://www.bcb.gov.br/fis/pedjud/ftp/manualbasico.pdf
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No caso de haver informação de bloqueio e comandada a transferência e/ou 

o desbloqueio, que resulta em Não Resposta, a opção disponível no Bacen-

Jud é apenas a de Reiterar ordem judicial.

A reiteração da ordem de transferência e/ou desbloqueio não é feita de forma 

automática pelo SABB. É necessário o preenchimento manual. 

Cabe ressaltar que, em qualquer dos casos, a reiteração ou o cancelamento 

da não resposta pode não ser recebida pela Instituição Financeira (IF) ou 

pode ser recebida ocorrendo a “inadimplência” quanto à resposta; com 

isso, mesmo após diversas tentativas, a pendência permanece no sistema 

BacenJud.

Após diversos contatos com diferentes IFs, inclusive presencialmente (a 

exemplo do Banco Itaú), sugerimos que, após ser feita uma tentativa de 

reiteração ou cancelamento sem sucesso, seja feito contato com a IF, por 

meio dos números de telefone da respectiva instituição (informação acessível 

com um clique sobre o nome da IF na própria ordem consultada ou na opção 

Contatos de I. Financeira), para que sejam adotadas as providências 

corretivas. 

Ressaltamos, neste caso, que já nos deparamos com situações em que basta 

o relato por telefone para que o problema seja solucionado; em outras, sendo 

necessário envio de e-mail.

18.2.2. “NÃO RESPOSTA” DECORRENTE DE ORDEM 
    DE  TRANSFERÊNCIA  E/OU  DESBLOQUEIO
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18.3. DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS

>  Todos os valores não decorrentes de ordens minutadas no SABB, inclusive ordens 

manuais feitas diretamente no BacenJud, devem ser controlados, ou seja, abatidos 

do valor a penhorar (item 4.1.1 > Campo Valor da Penhora), ou adicionados 

no valor penhorado (item 4.1.2 > Campo Penhoras Realizadas) para evitar 

bloqueios indevidos.
 

>  Um exemplo prático: suponha que haja ordem expedida gerando resultado hoje e 

houve depósito espontâneo e/ou dinheiro transferido de outro processo e/ou transfe-

rência resultante de bloqueios manuais e/ou valores angariados na própria execução 

(leilão, por exemplo) não deduzidos da ordem realizada. 

>  Neste cenário, para que não haja solicitação de transferência de valor maior que o 

devido, o usuário poderá executar os seguintes procedimentos, conforme o caso:

Sendo a situação percebida no dia 2, ou 3 antes de executada a coleta 

das ordens de bloqueio: o usuário deverá informar, no sistema SABB, nos 

campos Valor da Penhora (item 4.1.1) ou Penhoras Realizadas (item 

4.1.2), o valor obtido por outros meios, para que seja deduzido na ordem de 

transferência resultando em desbloqueio de eventual valor excedente.

18.3.1. CENÁRIO 1

Sendo a situação percebida no dia 3 até as 19:00 horas, após a co-

leta ter sido executada: o usuário deve somar todos os valores obtidos e, se 

ultrapassado o valor desejado, deverá, no sistema BacenJud, cancelar a ordem 

de transferência e emitir outra com transferência e/ou desbloqueio.

18.3.2. CENÁRIO 2

Em ambos os casos, o usuário deverá interromper as ordens no SABB, por 

meio do campo Frequência de Agendamento (item 4.1.4), ou da coluna 

Interromper? (item 4.2.8), conforme for o caso.
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18.4. BLOQUEIOS INDEVIDOS

>  Em caso de ter sido expedida ordem de bloqueio com valor ou devedor incorretos, 

não há previsão, no sistema BacenJud, de desbloqueio e interrupção imediata no dia 

2 (aliás, nem mesmo o resultado da ordem, neste dia, é conhecido). 

>  Diante disso, em situações concretas, já obtivemos sucesso em cumprimento 

imediato da ordem (desbloqueio e interrupção) entrando em contato diretamente 

com a Instituição Financeira, utilizando os telefones indicados no sistema BacenJud 

e seguindo os procedimentos por eles indicados. 

>  Cabe ressaltar que a interrupção aqui tratada não se confunde com a detalhada no 

item 4.1.4 (Frequência de Agendamento), mas sim da sustação imediata dos 

efeitos da ordem de bloqueio em vigor pela própria Instituição Financeira para que 

não haja um novo bloqueio após o cancelamento do bloqueio indevido, pois, como já 

informado, tentativas de bloqueio são realizadas até as 16:59 h do dia 2.

18.5. ACORDOS OU PETIÇÕES QUE INTERFIRAM  
         NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

>  Acordos ou petições que interfiram no andamento da execução: nestes casos, a 

critério de cada Juízo, a ordem poderá, ou não, ser interrompida no SABB (consulte 

o item 4.1.4 > Frequência de Agendamento), bem como serem adotados os 

procedimentos de desbloqueio acima, conforme o caso. 
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18.6. QUANDO O EXEQUENTE É O POLO PASSIVO 
         E/OU O EXECUTADO É O POLO ATIVO

Faça a troca seguindo os passos abaixo:

1 > Anote o nome e CPF/CNPJ do exequente e do executado.

2 > No quadro PROCESSO, clique em Editar Registro, informe (sobrescreva) os 

campos Nome Exequente e CPF Exequente com os dados do polo passivo, 

incluindo o CPF ou CNPJ (COM pontos, hífen e barra, se houver). Por fim, grave 

o registro.

3 > No quadro EXECUTADAS, marque o polo passivo (que será o exequente), clique 

em Editar Registro, informe (sobrescreva) os campos CPF ou CNPJ e Nome 

Executada com os dados do polo ativo, incluindo o CPF ou CNPJ (COM pontos, 

hífen e barra, se houver). Por fim, grave o registro.

OBSERVAÇõES:

1 > Não é possível fazer a exclusão de executadas. Sendo necessário, selecione 

a executada, clique em Editar Registro e, na coluna Interromper?, 

informe S. Grave o registro.

2 > Para que se tenha maior alcance na inclusão de processos no SABB, 

sugere-se que, além da inclusão individual de processos que estejam 

nesta fase, seja utilizada a consulta prevista em Processo (item 4.1 

deste Manual), pois serão informados todos os processos nos quais 

tenha sido registrado o movimento configurado (clique aqui para 

visualizar), de modo a permitir a análise dos processos que, em tese, 

podem ser copiados para o BCJ.

3 > Sugere-se que: o movimento parametrizado pelo Regional que torna 

apto o processo para cadastro no SABB tenha maior abrangência, para 

que se alcance o acervo de processos que realmente podem ser incluídos. 

No TRT-18, a escolha do movimento referido acima baseou-se no fato de 

que tal lançamento é utilizado nas execuções em fase de bloqueio.
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19 LINKS ÚTEIS

> Regulamentação do BacenJud

> Manual Básico do BacenJud 2.0

> Documentos do BacenJud

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/n/BCJ2REG
https://www.bcb.gov.br/fis/pedjud/ftp/manualbasico.pdf
http://www.cnj.jus.br/sistemas/bacenjud/documentos-bacenjud
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