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OFÍCIO Nº 392 - SEP (0965826)

Brasília, 06 de outubro de 2020

A Sua Excelência o Senhor

Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

Tribunal Superior do Trabalho

Assunto: normalização do funcionamento do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiário - 
SISBAJUD

Senhor Corregedor, 

Desde o início das atividades do Sisbajud, estamos atuando diuturnamente 
para sanear os erros apresentados pelo Sistema, a fim de que as ordens judiciais sejam 
devidamente cumpridas.

Pelo menos desde o dia 15/9/20, o envio das ordens judiciais às instituições 
financeiras (IFs) tem ocorrido regularmente.

Contudo, tivemos dificuldade quanto à inserção das respostas das IFs. Em 
algumas situações, aparecia para o(a) magistrado(a): “não resposta”. Essa inconsistência foi 
sanada nesse fim de semana, a partir de ação conjunta das equipes do CNJ, Dataprev, Banco 
Central e Instituições Financeiras.

Assim, iniciamos esta segunda-feira, dia 5/10/20, com o Sisbajud atuando em 
condição de normalidade.

Todavia, é possível que algumas ordens geradas até 25/9/20 continuem 
apresentando a informação de “não resposta”. Nesse caso, orienta-se o(a) ao usuário(a) reiterá-
las.
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Em relação às ordens realizadas no Bacenjud nos anos de 2019 e 2020, 
informamos que elas foram transferidas para o Sisbajud e compõem um banco de ordens 
migradas por tribunal.

As ordens anteriores a 2018, inclusive, serão migradas nos próximos 15 dias.

Esclarecemos, por fim, que o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central 
se reúnem diariamente com as instituições financeiras para acompanhar a evolução da 
implantação do Sisbajud e sanar eventuais problemas no cumprimento das ordens judiciais.

Reconhecemos que a instabilidade inicial do Sisbajud gerou impactos na 
atividade das unidades judiciárias, reforçamos nosso compromisso com a rápida solução dos 
erros apresentados e agradecemos sua compreensão.

Dayse Starling Motta
Juíza Auxiliar da Presidência

Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica

Documento assinado eletronicamente por DAYSE STARLING MOTTA, JUIZ 
AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em 
06/10/2020, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código 
verificador 0965826 e o código CRC 30DD5197.
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