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Apresentação 
A Ferramenta da Pesquisa Patrimonial foi concebida para reunir, em consulta única, diversas             
informações relativas aos processos de uma pessoa física ou jurídica que possam auxiliar as              
Varas do Trabalho na tomada de decisões nos seus processos. Trata-se de um sistema interno               
que utiliza as bases de dados do PJe e inFOR a fim de obter as informações necessárias para                  
apresentar ao usuário, mormente as referentes a execuções trabalhistas. 

Neste documento serão apresentadas as principais funções do sistema, como acessá-lo e            
como utilizá-lo. Utilizar-se-ão imagens, em conjunto com o texto, a fim de melhor elucidar as               
características desse sistema. 

Salienta-se que comentários, críticas e sugestões devem ser encaminhados para o correio            
eletrônico da Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial (jaep.execucao@trt4.jus.br). Esse é,           
outrossim, o meio de contato oficial para relatar problemas verificados no uso da ferramenta. 

Após esta breve apresentação, iniciaremos nosso curso.  
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Quem pode utilizar? 
A Ferramenta de Auxílio a Execução, de sigla FAE, destina-se a magistrados e servidores              
da Justiça do Trabalho que necessitem informações sobre a situação de uma ou mais partes               
em relação a dívidas trabalhistas junto ao BNDT, bem como outros aspectos relacionados à              
fase de execução processual. 

 

Como acessar? 
Por meio link: https://fae.trt4.gov.br. Ao acessar o link, a tela a seguir será exibida: 

 

Clicando em Entrar, será aberta a próxima tela: 
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Preencher os campos Usuário e Senha com as credenciais de acesso à rede Windows do               
Tribunal, isto é, mesmo usuário e senha utilizados para efetuar login nas máquinas do TRT4. 

Isso feito, a seguinte página será exibida: 

 

O usuário deverá, então, digitar o CNPJ ou o CPF da pessoa a ser pesquisada e pressionar a                  
tecla “Enter” no teclado ou o botão “Buscar” na tela. Ao realizar esse procedimento, o               
sistema procederá na consulta aos dados relativos à parte pesquisada nos sistemas referidos             
no tópico Apresentação, apresentando-os na página abaixo, a qual será detalhada nos tópicos             
seguintes: 
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Apresentação da interface 
A ferramenta está dividida em quatro partes principais, do topo da página para baixo, quais               
sejam: 

1. Dados da reclamada:  
Número do CNPJ da matriz (independentemente da entrada da pesquisa, o sistema            
alterna automaticamente para o registro da matriz e as buscas ocorrem tanto nesta             
quanto nas filiais) ou CPF pesquisado;  

 

2. Resumo 
Quadro que apresenta as informações gerais, totalizando informações dos quadros de           
III - Ações e IV - Processos, com o objetivo de apresentar um panorama sucinto da                
situação das execuções contra a pessoa pesquisada; 
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3. Ações 
É o quadro que compila diversas diligências pertinentes à execução da pessoa            
pesquisada, cujas informações são extraídas tanto dos processos com dívida (pelo           
registro no BNDT da pessoa pesquisada) quanto de outros processos em que a parte              
pesquisada figure em um dos polos, conforme andamentos ou outros registros lançados            
no inFOR e no PJe; 

 

4. Processos 
Este quadro busca todos os registros do BNDT existentes (inclusive quitados) da pessoa             
pesquisada e, em relação a cada um destes, ainda indica em qual sistema foi realizado o                
registro no BNDT (inFOR ou PJe), a quantidade de reclamantes, a existência de             
Sindicato no polo ativo, a quantidade de reclamadas, o número do processo, a data da               
autuação, a unidade judiciária do processo, se está em arquivo definitivo, a situação             
atual do registro no BNDT e a respectiva data, o valor e data da atualização da parcela                 
final do cálculo no inFOR (inclusive em relação aos processos eletrônicos - PJe ), além              1

de totalizar os valores , reclamantes e sindicatos dos processos com garantia (ou            2

suspensão da exigibilidade) e sem garantia, separadamente. 

1 Desde que o registro tenha sido realizado com o número completo do PJe no processo “coringa” utilizado pela                   
Vara para lançamento e atualização dos valores no módulo de cálculo novo do inFOR. 
No caso de processo da CLE do PJe, o cálculo será obtido pelo número original do processo no módulo de                    
cálculo novo do inFOR. 
2 O total dos valores é em relação aos cálculos assinalados, observada a explicação pormenorizada na coluna                 
“Valor” do quadro de Processos. 
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Fonte das Informações 
As informações constantes da FAE são extraídas das bases de dados do inFOR e do PJe.                
Desse modo, sendo as fontes de dados somente deste Regional, processos no BNDT de              
outros Tribunais e outras informações não serão apresentadas. Como a extração das            
informações acontece no momento em que é realizada a pesquisa, a apresentação do             
resultado pode levar alguns minutos. 

Detalhamento dos itens apresentados na página 

Resumo  
O quadro Resumo se subdivide em: 

a) resumo das informações de processos, dívida e BNDT, que são apresentadas na parte              
superior. Neste quadro, encontramos: 

• O total de reclamantes cadastrados no polo ativo e, destes, quantos são sindicatos ,              3

bem como o valor total de dívidas constantes dos cálculos no Infor, excetuando os              4

processos quitados (ou seja, não se contabilizam nem reclamantes nem valores de            
processos com o registro de quitação no BNDT); 

• O total de processos no BNDT positivos (ou sem garantia), com exigibilidade do              
crédito suspensa, com garantia integral e quitados. 

b) Últimos processos, que apresenta o último processo de cada situação no BNDT (o              
último processo registrado sem garantia, o último com garantia, o último exigibilidade            
suspensa e o último quitado), com o número do processo e a respectiva data. A               

3 Os “sindicatos” também são contabilizados em “reclamantes”, por isso não devem ser somados. 
4 O total dos valores é em relação aos cálculos assinalados, observada a explicação pormenorizada do quadro de                  
Processos. 
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informação leva em conta o registro mais recente de cada situação do BNDT do quadro               
“IV-Processos”; 

c) Últimos 12 meses, que apresenta a quantidade de processos em cada situação no              
BNDT que tiveram alteração ou inclusão no período de até um ano antes da consulta               
realizada; 

d) Últimas ações, que pretende apresentar o último registro de andamento ou            
movimento positivo e negativo (indicativo de que o processo teve sucesso ou            5

insucesso na execução) e o último mandado positivo e negativo (conforme registro do             
oficial de justiça nos sistemas principais); 

 

Observação: As informações constantes dos itens a, b e c são originadas do quadro IV- 

Processos, enquanto o item d é originado do quadro III-Ações. 

 

Ações 
Este quadro busca as informações de andamentos registrados tanto no Infor quanto no             
PJe e registros de tarefas no PJe. 

Os registros são exibidos em relação a todos os processos em que o CPF ou CNPJ                
figurem em qualquer dos polos (independente de inclusão no BNDT). 

Indica, em linhas gerais, o registro de andamentos e/ou movimentos que são pertinentes             
à fase de execução dos processos, com vista a indicar a realização de medidas              
constritivas (bloqueios via Bacen-Jud, Renajud e CNIB), medidas restritivas de crédito           
(inclusão no Serasa), bem como outros andamentos que indiquem o sucesso, insucesso            
ou tentativa de execução ou localização da parte, como andamentos de arquivamento,            
desarquivamento, extinção da execução, recebimento de guias, expedição de alvarás,          
designação de leilões e outros. 

Em relação ao sistema Infor, as “ações” correspondem aos andamentos do processo, os             
mesmos que existem na “aba” “andamentos” da tela de “consulta”, ou mesmo aqueles             
que aparecem na consulta pública de processos na internet. 

 

5Como a maior parte das “ações” não tem como complemento o seu resultado positivo ou negativo, somente os                  
movimentos que indicam este resultado são passíveis desta classificação. Por exemplo, “arquivo provisório” que              
dá indicativo de resultado negativo da execução, ou “extinta a execução” 
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Em relação ao PJe, as “ações” representam tanto “movimentos” (passíveis de consulta            
na “aba” “movimentações” dos “detalhes do processo”) quanto “tarefas” (que são os            
fluxos pelo qual o processo passou, verificáveis via “histórico de tarefas” do PJe). Há              
tarefas como “SerasaJud” que não geram movimentações, e a “ação” é capturada por             
meio do “histórico de tarefas” do processo, por este motivo o quadro de “ações” em               
relação ao sistema PJe apresenta tanto os “movimentos” quanto às “tarefas”. 

Este quadro sempre apresenta a origem da informação e o respectivo tipo (sistema-tipo            6

), a data que a informação foi registrada na base Infor ou PJe, o nome do andamento,                 
movimento ou tarefa, os complementos constantes do sistema informatizado, o número           
e classe do processo e a respectiva situação no BNDT do devedor pesquisado. 

IMPORTANTE: As informações apresentadas no quadro de “ações” são obtidas a           
partir da presença do CPF ou CNPJ pesquisado em qualquer dos polos do processo,              
independentemente da pessoa ser exequente, executada, responsável ou não pelo          
débito. 
As “ações” também não dizem respeito (necessariamente) ao CPF ou CNPJ pesquisado            
- sendo trazidas automaticamente a partir do registro no processo em que a pessoa              
pesquisada figure em qualquer polo.  
Por exemplo, um mandado expedido para citação do autor (polo ativo) irá ser             
apresentado mesmo se for pesquisado o réu (polo passivo) do mesmo processo. 
Da mesma forma, a informação de determinado bloqueio ou penhora online de uma das              
partes será apresentada da mesma maneira se o CPF ou CNPJ pesquisado for de              
qualquer das outras partes que figure no mesmo processo. 

CURIOSIDADE: O quadro de ações pode ser utilizado para verificar a falta de inclusão              
no BNDT da pessoa pesquisada. 
Por exemplo, verificando uma ação correspondente a “Bacen” ou “Arquivo          
Provisório”, a situação da pessoa pesquisada no BNDT é exibida na coluna “Situação             
BNDT”. Se esta coluna estiver em branco, é provável que a Vara tenha esquecido de               
realizar o respectivo registro no BNDT (pois situações nas quais há bloqueio de valores              
ou arquivamento provisório do processo sem a inclusão do devedor no BNDT são             
exceção à regra). 

 

 

6 SISTEMA: se refere à base inFORou PJe na qual foi registrado o andamento. 
  TIPO: é uma generalização para englobar andamentos do inFOR, tarefas e movimentos do PJe. 
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Processos 
É o último quadro apresentado na FAE, mas é o quadro principal. 

Este processo apresenta o resultado da varredura das bases do inFOR e PJe em relação               
ao número de documento pesquisado, apresentando todos os processos que estão ou            
passaram pelo BNDT, mesmo que já tenham sido excluídos (quitados). 

As informações são apresentadas em colunas, que da esquerda para a direita, indicam: 

• Calc - cálculos vinculados ao processo, que podem ser abertos pelo sinal de “+”               
quando houverem um ou mais, podendo ser marcados ou desmarcados para comporem            
o somatório dos valores; 

• Nº – coluna que indica a contagem dos processos com dívida (positiva, com garantia               
ou exigibilidade suspensa); 

• Sistema – se o registro no BNDT é da base do inFOR ou PJe; 

• RTE – quantitativo de partes no polo ativo do processo; 

• Sindicato – indicativo se uma ou mais partes no polo ativo são sindicatos; 

• RDA – quantitativo de partes no polo passivo do processo; 

• Processo – Número do processo, que é link para a respectiva consulta pública; 

• Data autuação – que indica a data de autuação que está registrada no respectivo               
sistema; 

• Unidade Judiciária – que indica a vara ou posto a que o processo está vinculado; 

• Arq. Definitivo – que indica se o processo está arquivado definitivamente no sistema              
principal; 

• Situação BNDT – que indica se o registro daquele devedor no processo indicado é               
Positivo (sem garantia), Com garantia, exigibilidade do crédito suspensa ou quitada; 

• BNDT atualizado em – indica a data que foi realizado o registro em relação ao                
processo indicado e devedor pesquisado; 

• Valor – indica o somatório dos valores obtidos da base do Infor e que esteja marcado                 
no quadro “Calc”; 
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• Data do Cálculo – indica a data de atualização do cálculo marcado no quadro “Calc”                
ou a data mais antiga e a mais moderna, caso haja mais de um processo marcado; 

Os processos são listados por situação no BNDT (nesta ordem, positiva, com garantia,             
exigibilidade suspensa, quitados), seguidos pela data da situação no BNDT (da mais            
moderna para a mais antiga). 

Além disso, os processos que tiverem cálculo que forem desmarcados na coluna “Calc”             
tem seu valor e data exibidos na cor cinza (R$ X.XXX,XX, DD/MM/AAAA) e deixam              
de totalizar os valores na estimativa de processos sem garantia e com garantia. Os              
valores e data dos processos quitados são exibidos em itálico (R$ X.XXX,XX,            
DD/MM/AAAA).  

Os registros nos quais a parte pesquisada apareça no polo ativo (na condição de autor               
do processo, reclamante ou consignante, por exemplo) o número reclamantes indicado           
na coluna RTE é indicado em negrito e na cor vermelha (1). Acima da tabela dos                
processos, são apresentados dois totalizadores, indicando a soma do valor dos cálculos            
obtidos do sistema informatizado e marcados na FPP, a quantidade de reclamantes e,             
destes, quantos são sindicatos em relação aos processos sem garantia e aos processos             
com garantia ou exigibilidade suspensa (se somam com garantia e exigibilidade           
suspensa), separadamente. 
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Anexo I 

Lista completa das Ações 

Sistema inFOR: 
1. Apensado Ao Processo 
2. Apensado O Processo 
3. Arquivado Definitivamente 
4. Arquivado Provisoriamente 
5. Cancelada Reunião De Processos 
6. Desapensado Do Processo 
7. Desapensado O Processo 
8. Desarquivamento 
9. Determinado Apensamento Do Processo 
10. Determinado O Bloqueio/Penhora Online 
11. Em Apenso 
12. Emitida Carta De Arrematação 
13. Emitida Guia De Levantamento De Depósito 
14. Expedida Rpv 
15. Expedido Alvará 
16. Expedido Mandado 
17. Expedido Ofício 
18. Expedido Precatório 
19. Expedido Precatório Complementar 
20. Extinta A Execução / Cumprimento De Sentença 
21. Leilão Ou Praça 
22. Mandado Devolvido Pelo Oficial De Justiça 
23. Petição Protocolada 
24. Praça/Leilão Arrematação 
25. Prazo Para Embargos 
26. Processo Arquivado 
27. Processo Desarquivado 
28. Protocolo 
29. Recebida Guia De Depósito 
30. Remetido Arquivo 
31. Reunido Ao Processo 
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Sistema PJe: 

BACEN: 

1. Tarefa "BacenJud" 
2. Movimento "Determinado o bloqueio ou a penhora on line" 
3. Movimento "Expedido(a) bloqueio bacen a(o) destinatário" 
4. Movimento "Expedido(a) desbloqueio bacen a(o) destinatário" 
5. Movimento "Expedido(a) desbloqueio bacen a(o) terceiro interessado" 
6. Movimento "Expedido(a) transferência bacen a(o) destinatário" 

ALVARÁ: 

1. Movimento "Expedido(a) alvará a(o)..." 

HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA: 

1. Movimento "Expedido(a) certidão de crédito para habilitação no juízo falimentar" 

PRECATÓRIO/RPV: 

1. Movimento "Expedido(a) ofício precatório..." 
2. Movimento "Expedido(a) rpv..." 

PAGAMENTOS E AFINS: 

1. Movimento "Efetuado o pagamento de..." 

EXTINTA A EXECUÇÃO 

1. Movimento "Extinta a execução ou o cumprimento da sentença" 

ARQUIVO PROVISÓRIO 

1. Movimento "Arquivados os autos provisoriamente" 

ARQUIVO DEFINITIVO 

1. Movimento "Arquivados os autos definitivamente" 

DESARQUIVADO 

1. Movimento "Desarquivados os autos para..." 

CARTA DE ARREMATAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

1. Movimento "Expedido(a) carta de arrematação..." 
2. Movimento "Expedido(a) carta de adjudicação..." 
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RENAJUD: 

1. Tarefa "RenaJud" 

SERASAJUD: 

1. Tarefa "SerasaJud" 
2. Tarefa "Registrar SerasaJud" 
3. Tarefa "Cancelar SerasaJud" 

INDISPONIBILIDADE: 

1. Tarefa "Indisponibilidade de bens - CNJ" 
2. Tarefa "Registrar indisponibilidade de bens - CNJ" 
3. Tarefa "Cancelar indisponibilidade de bens - CNJ" 
4. Tarefa "Cartório de registro de imóveis" 

RECEBIDA GUIA DE DEPÓSITO: 

1. Documento "Comprovante de Depósito Recursal" 
2. Documento "Comprovante de Depósito" 
3. Documento "Comprovante de Depósito Judicial" 
4. Documento "Comprovante de Depósito Fundiário -FGTS" 
5. Documento "FGTS - Comprovante de Depósito" 

PENHORA/MANDADO: 

1. Expedientes enviados via Central de Mandados que tenham resultado de diligência           
preenchido pelo Oficial de Justiça 
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