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Bacenjud tem crescimento 
explosivo em 10 anos

O uso do Bacenjud, ferramenta digi-
tal do Banco Central e do Poder Judi-
ciário para cobrar dívidas sentenciadas 
pela Justiça, cresceu quase cinco vezes 
nos últimos 10 anos.

Juízes de todo o país utilizam este 
sistema virtual para fazer bloqueios em 
contas bancárias de valores de pessoas 
e empresas que tiveram dívidas reco-
nhecidas em decisão judicial.

O magistrado poderá solicitar o 
bloqueio dos recursos necessários ao 
ressarcimento do credor a todas as 
instituições financeiras ou a um banco 
determinado por meio do Bacenjud.  
Criado em 2001, pelo Banco Central do 
Brasil (BC) em parceria com Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), a ferramenta 
vem contribuindo para agilizar as execu-
ções de dívidas transitadas em juízo.  

Em 2007, o Bacenjud foi acionado 
por magistrados 662,2 mil vezes no 
primeiro semestre. Uma década depois, 
esse número chegou a 4,104 milhões, 
entre janeiro e junho. Até 2001, as de-
terminações judiciais circulavam em 
ofícios em papel, exclusivamente. Hoje 
esse procedimento migrou quase inte-
gralmente para o meio digital – cerca 
de 99% de solicitações dessa natureza 
já são feitas na plataforma virtual. Este 

ano, apenas 15,880 mil dessas ordens 
ainda foram emitidas em meio físico. O 
balanço completo do funcionamento do 
sistema está disponível na página do Ba-
cenjud 2.0 no portal do Banco Central. 

Além de ordens de bloqueio de volu-
mes de recursos, também fazem parte 
dessa estatística outras solicitações fei-
tas ao Bacenjud, como saldos e extratos 
bancários referentes a contas de deve-
dores. Esses procedimentos integram a 
chamada fase de execução das dívidas, 
a etapa que mais atrasa o fim das ações 
judiciais em curso no país, de acordo 
com a mais recente edição do anuário 
estatístico do Poder Judiciário “Justiça 
em Números”, relativo ao ano de 2015. 

Quando ocorre na primeira instân-
cia, a execução judicial dura, em média, 
dois anos e 11 meses. Já a execução 
de títulos executivos extrajudiciais – dí-
vidas assumidas em letra de câmbio, 
nota promissória, duplicata, debênture 
ou cheque – o processo leva muito mais 
tempo para ser solucionado: cinco anos 
e sete meses. Se a execução for fiscal, 
quando envolve pagamento de tributos e 
impostos, o caso leva cinco anos e nove 
meses, em média. 

Segundo o conselheiro Carlos Eduar-
do Dias, representante do CNJ no Co-

mitê Gestor do Bacenjud, a ferramenta 
pode ser usada para evitar, por exemplo, 
que os donos de uma empresa com dí-
vidas sendo executadas dilapidem o pa-
trimônio da companhia para impedir o 
pagamento dos credores. “O Bacenjud 
está em constante evolução para evitar 
que aquelas pessoas que não querem 
honrar suas dívidas criem artifícios para 
burlar as decisões judiciais”, disse Dias.

Um desses estratagemas era transfe-
rir o saldo de contas mantidas em insti-
tuições bancárias para contas em coope-
rativas de crédito. Identificado o recurso, 
o Comitê Gestor do Bacenjud decidiu 
incluir também essas instituições no seu 
sistema. Desde maio de 2016, cerca 
de 1,2 mil cooperativas de crédito bra-
sileiras estão sob o alcance das ordens 
judiciais registradas no Bacenjud, além 
dos cerca de 170 bancos conveniados 
ao Sistema Financeiro Nacional (SFN) 
que já faziam parte do sistema.  

De acordo com o representante do 
BC no Comitê, Luis Carlos Spaziani, as 
determinações de bloqueio de valores 
são realizadas em um processo automa-
tizado. “Quando um juiz profere decisão 
estabelecendo restrições a valores ou a 
contas bancárias, o BC recebe as infor-
mações via Bacenjud , consolida as or-
dens e, também, via Bacenjud, encami-
nha os dados para o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN). A notificação é automa-
ticamente cumprida em, no máximo, 24 
horas”, diz Spaziani.

Desde 2001, quando o siste-
ma foi criado, até junho deste ano, 
53,793 milhões de ordens judiciais 
foram emitidas via Bacenjud. Para 
se ter uma ideia dos valores bloque-
ados por meio da ferramenta, só em 
2015, os 3,6 milhões de bloqueios 
de valores feitos pelo Bacenjud equi-
valeram a R$ 29,1 bilhões e afeta-
ram 5,6 milhões de pessoas físicas 
e jurídicas.

Fonte: CNJ Notícias 

Aviso de Edital de Doação de Bens – Móveis e 
equipamentos eletrônicos 

A Justiça Federal na Bahia pro-
cederá ao desfazimento de bens pa-
trimoniais (móveis e equipamentos 
eletrônicos), considerados antieco-
nômicos pela Justiça Federal por 
meio da modalidade “Alienação por 
Doação”.

Na lista de bens que serão doa-
dos consta diversos itens como ar-
mários, poltronas, máquina de cal-
cular eletrônica e mesas.

As doações seguem uma ordem 
de precedência: a) Órgãos do Con-
selho da Justiça Federal; b) Órgãos 
da administração pública federal di-
reta, autárquica ou fundacional ou 

VERDE
ÁREA

Uso desenfreado de 
plástico ameaça

oceanos e saúde humana

Do ponto de vista histórico, o plástico 
é um fenômeno muito novo. Em 1950, 
a produção global total do material foi de 
pouco mais de 2 toneladas. Em 2015, 
ou seja, apenas 65 anos depois, a pro-
dução foi de 448 milhões de toneladas.

Atualmente, utilizamos uma média 
global de aproximadamente 60 quilos 
de plástico por ano por pessoa. Nas re-
giões mais industrializadas – América do 
Norte, Europa Ocidental e Japão – a mé-
dia é de mais de 100 quilos per capita.

Em um novo estudo, pesquisadores 
estimaram que cerca de 8,3 bilhões de 
toneladas de plástico foram fabricadas 
a partir de petróleo bruto desde 1950. 
Desse total, cerca de 30% permanecem 
em uso – em lares, carros ou fábricas. 
Outros 10% foram queimados.

Isso significa que 60% da quanti-
dade total de plástico produzido até o 
momento leva uma existência obscura, 
seja em lixões ou descartado ao acaso. 
Globalmente, isso significa que existem 
cerca de 650 quilos de lixo plástico inu-
tilizados.

Frequentemente esse plástico des-
cartado vai parar nos oceanos. A União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN) estima que 2% da 
produção total de plásticos acaba nas 
águas oceânicas.

Uma vez nos mares, o plástico per-
manece ali por anos, já que não é bio-
degradável ou digerível. Normalmente, 
ele se fragmenta em pedaços cada vez 
menores. Alguns deles são engolidos por 
organismos marinhos, entrando em ca-
deias alimentares – algo prejudicial tan-
to para ecossistemas marinhos quanto 
para as pessoas que comem peixe.

“Estamos caminhando em direção a 
um planeta plástico”, disse o pesquisa-
dor da Universidade da Califórnia, Ro-
land Geyer, coautor do novo estudo. Ele 
acrescenta que o crescimento global na 
produção de plásticos é “extraordinário 
e não dá sinais de que vá abrandar no 
curto prazo”.

Os pesquisadores estimam que, se 
as tendências atuais continuarem, até 
2050 haverá cerca de 12 bilhões de to-
neladas de lixo plástico no mundo.

Fonte: G1

outro órgão integrante de qualquer 
dos demais Poderes; c) Estados e 
Municípios, Distrito Federal, empre-
sas publicas, sociedades de econo-
mia mista, instituições filantrópicas 
e organizações da sociedade civil de 
interesse publico.

As relações de bens estão dispo-
níveis no site www.jfba.jus.br (Na 
aba Transparência – Desfazimento 
de Bens Antieconômicos - Salvador 
- Lote 05/2017 – Móveis e Equipa-
mentos Eletrônicos). 

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (071) 3617-
2607.


