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PROVIMENTO CG N° 21/2006 

o CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça mantém convênio com o Banco Central do Brasil para transmissão pela Internet de determinações 

judiciais de bloqueio e desbloqueio de contas e de ativos financeiros, de requisições de informações sobre a existência de contas-correntes e de 

aplicações financeiras, saldos, extratos e endereços de clientes do Sistema Financeiro Nacional. 


CONSIDERANDO que a sistemática é segura, rápida e econômica, contribui para a agilidade do andamento dos feitos e para a efetividade das 

decisões judiciais. 

CONSIDERANDO que a chamada penhora "on-line" tem se mostrado eficiente para a satisfação de créditos reclamados em Juízo e deve ser 

estimulada. 


CONSIDERANDO que constitui atribuição regimental do Corregedor Geral da Justiça organizar os trabalhos de primeira instância. 


RESOLVE: 

Artigo 10. - A transmissão de determinações judiciais de bloqueio e desbloqueio de contas e de ativos financeiros, de requisições de informações 

sobre a existência de contas-correntes e de aplicações financeiras, saldos, extratos e endereços de clientes do Sistema Financeiro Nacional será feita 

exclusivamente pela Internet ao Banco Central do Brasil, segundo os parâmetros do sistema Bacen-Jud. 


Artigo 20. - Observados critérios e limites de atuação inerentes ao próprio convênio, podem se cadastrar no sistema magistrados e servidores por 

estes indicados. Somente a senha de magistrado permite bloqueio e desbloqueio de contas-correntes e de aplicações financeiras. 

Parágrafo único - O cadastramento deve ser solicitado pelos magistrados por mensagem eletrônica (e-mail) dirigida ao Gabinete da Corregedoria Geral 

da Justiça (gab3@tj.sp .gov. br). 


Artigo 30. - Ressalvadas as Comarcas ainda não inseridas na rede executiva do Tribunal de Justiça, este provimento entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Publique-se. 


São Paulo, 17 de agosto de 2006. 

GILBERTO PASSOS DE FREITAS 
Corregedor Geral da Justiça 
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