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I. RELATÓRIO
Cuida-se de nota técnica do Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte, cujo objetivo é:
(i) informar a existência de valores significativos vinculados às unidades jurisdicionais
nos relatórios gerenciais do Bacenjud, não transferidos para contas judiciais, com a
recomendação de realização de triagem para fins de liberação, na hipótese de o
respectivo bloqueio não se justificar do ponto de vista jurídico;
(ii) apresentar tutorial para a respectiva efetivação.

II – JUSTIFICATIVA
Em pesquisa realizada nos relatórios gerenciais do Bacenjud, mais precisamente no
campo “Valores dos bloqueios, desbloqueios e transferências efetivados”, constata-se que,
neste mês de março de 2020, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte tem quase R$
43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais) bloqueados no Bacenjud e não transferidos
para conta judicial. Analisando o relatório gerado, verifica-se que alguns bloqueios são
bastante antigos, inclusive vinculados a processos judiciais arquivados, o que justifica a
realização de uma triagem, por unidade jurisdicional, a fim de que sejam liberados os valores
cujas constrições estejam atualmente desprovidos de suporte jurídico.
Essa providência se torna mais importante no dificílimo momento que se tem
vivenciado globalmente, com os efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus. É que o

isolamento social a que todo o mundo, em certa medida, foi submetido, implicará drástica
redução na atividade econômica, inclusive com risco de depressão global, exigindo-se a
injeção de recursos financeiros no mercado. Nesse sentido, a atuação de cada vara judicial
nesse contexto, imbuída do espírito colaborativo, consiste em relevante colaboração da
Justiça Federal no sentido de estimular a economia.
Tratando-se de ação bastante simples a ser realizada por cada unidade, compatível
com o regime de teletrabalho que predomina no plantão extraordinário instituído pela
Resolução n° 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o Centro Local de Inteligência vem
apresentar tutorial referente à atividade e recomendar seja ela levada a efeito, com a
posterior divulgação dos resultados.

III – TUTORIAL PARA DESBLOQUEAR VALORES NO BACENJUD
Passo 01: Inicialmente, deve-se acessar o sistema Bacenjud e clicar na aba “ordens judiciais”,
escolhendo a opção “consultar ordens Judiciais por juízo”:

Passo 02: Aparecerá o quadro para que sejam preenchidas as informações necessárias à
elaboração da lista de processos. Devem ser preenchidos os campos respectivos, conforme
exemplo a seguir, tendo como referência a 6ª Vara Federal do Rio Grande do Norte:
Exemplo:
Comarca/Município: Natal

Vara/Juízo: 4679 – 6ª Vara Federal
Deve ser marcado o primeiro quadro de pendências:
Bloqueios efetivados sem qualquer desdobramento.
consultar

Passo 03: Em seguida, aparecerá a relação de processos em que há minutas realizadas e ainda
não efetivados os desdobramentos:

Os processos estão relacionados por ordem da data do protocolamento da ordem de
bloqueio, dos mais recentes para os mais antigos.
Passo 4: Deve ser realizada a análise de cada processo no sistema próprio (PJe ou CRETA), a
fim de verificar se o bloqueio ainda se justifica. Em caso negativo, realiza-se o desbloqueio do
valor no campo próprio do Bacenjud. Caso contrário, o valor deve ser regularmente
transferido para uma conta judicial vinculada ao processo respectivo, a fim de que sejam
tomadas as providências regulares no seu próprio trâmite.
Como se percebe do tutorial, trata-se de uma ação de baixíssima complexidade,
porém de relevante impacto no socioeconômimco.
Cada unidade, por óbvio, tem total autonomia para operacionalizar o funcionamento
da atividade (ex. em regime de mutirão, designando servidor específico, por atuação direta
do Diretor de Secretaria, etc), como ela melhor se lhe adapte. É importante, porém, comunicar
à sociedade sobre o trabalho realizado, como uma ação da Justiça Federal durante o plantão
extraordinário.

IV – CONCLUSÕES
Forte em tais considerações, o Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte
(i) informa a existência de valores significativos vinculados às unidades jurisdicionais
nos relatórios gerenciais do Bacenjud, não transferidos para contas judiciais;
(ii) recomenda a realização de triagem para fins de liberação, na hipótese de o
respectivo bloqueio não se justificar do ponto de vista jurídico;
(iii) apresenta tutorial para efetivação da atividade, compatível com o regime de
teletrabalho que predomina durante o plantão extraordinário atualmente vivenciado
pela Justiça Federal;
(iv) recomenda a contabilização da atividade, para posterior divulgação como ação
de impacto socioeconômico da Justiça Federal durante o plantão extraordinário.
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