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JUDICIÁRIO 4.0



BACENJUD 2.0

Situação observada em 2019

• Efetividade aproximada de 5%

• Impossibilidade de implantação de novas funcionalidades

• Instabilidade do sistema, com períodos de indisponibilidade

• Pesquisa na conta do devedor sendo realizada apenas duas 
vezes no período do bloqueio.



Renajud

Situação observada em 2019

• Tecnologia se tornando defasada

• Falta de integração do sistema com o Pje

•Grande dificuldade em transferir a posse de um carro 
leiloado que possui restrições no Renajud



O IMPONDERÁVEL...



Revolução 5.0: A reconciliação 
entre o homem e a máquina



• Novo sistema para substituir o BacenJUD 2.0

• Todas as funcionalidades existentes no BACENJUD 2.0

• Acréscimo de novas funcionalidades e automações ao 
longo do tempo

• Integração com o Pje como premissa para o 
desenvolvimento

• Previsão para implantação: Setembro de 2020

SISBAJUD



SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos)

• Módulo do SISBAJUD

• Possibilita a quebra do sigilo bancário

• Entra em produção na primeira quinzena de junho

• Possibilidade de ampliação gradativa de suas 
funcionalidades.



Robô do BacenJUD

Automatiza, via fluxo do Pje:

• Inclusão e exclusão de ordem de bloqueio de valores no BacenJUD

• Configuração de valor mínimo para bloqueio

• Gera certidão positiva ou negativa;

• Junta ao processo; e 

• Tramita para a próxima tarefa do fluxo

Homologação: até início de junho

Disponibilização para os Tribunais: junho-julho



WS Renajud

• Integrado ao Pje via webservice, acabando a necessidade 
de acesso a dois sistemas

• Modernização da tecnologia, implementando boas 
práticas de exposição de serviços

• Todas as funcionalidades da versão anterior

• Possibilitará vincular as restrições ao proprietário do 
veículo



Leilão WS

• Novo sistema de gestão de leilões;

• Detrans poderão inserir restrição de Leilão

• Judiciário informado quando o veículo possuir restrições no 
Renajud;

• Desvincular infrações, débitos e restrições;

• Rateio do valor arrematado entre os órgãos

• Transferência eletrônica de propriedade, emitindo CRVe e 
CRLVe



• Determinações para baixas de anotações

• Consulta de histórico de anotações

• Revogação de ordem anterior

• Situações adversas

SERASAJUD 
1.0

• Objetiva automatizar a inclusão de ações e as consultas de 
endereços no cadastro da Serasa Experian

• Determinações para:

• Inclusão de dívida processual (art. 782, §3º do CPC)

• Consulta de endereços

SERASAJUD 
2.0



• Fruto de parceria entre o CNJ e a Receita Federal

• Visa atender às solicitações feitas pelo Judiciário à Receita 
Federal

• Requer cadastro prévio e certificado digital

• O acesso ao sistema é feito por meio do site da Receita, pelo 
link abaixo:

• http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATBHE/servicos-
ecac/default.aspx

INFOJUD

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATBHE/servicos-ecac/default.aspx
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