
corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria-Geral

Ofício Circular n°. Co0/2014-SGCGJ Goiânia, oPÇde abril de 2014.

As Suas Excelências os(as) Senhores(as)
Juizes de Direito e Substitutos do Estado de Goiás

Assunto: BACENJUD

Senhores(as) Diretores(as) de Foro,

Encaminhe-se para ciência e eventuais providencias, o

Ofício n°. 4341/2014-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 do Banco Central do Brasil versante

sobre a ocorrência de falha operacional havida aos 08 dias do mês de abril de 2014 no

processamento dos arquivos de remessas de ordens de bloqueio, desbloqueio e

transferência do BACENJUD.

Atenciosamente,
>

Desembargadora Nelma Bcancò^Ferreira Perilo
Corregedora^Seral da Justiça

Rua 10, n° 150. 11° andar. St.Oeste, Goiânia Goiás - CEP 74120-020 -Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 - www.tjgo.ius.br



•t!
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 004341/2014-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02

Brasília, 14 de abril de 2014.
JUD/MPU - 2014/004341M

Ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Av. Assis Chateaubriand N° 195 Setor Oeste

74130-012 Goiânia - GO

Assunto: BACENJUD

Senhores,

O Banco Central do Brasil informa o problema ocorrido no dia 8.4.2014,
conforme texto divulgado pelo Departamento de Informática: "Informamos que houve uma falha
operacional no processamento dos arquivos de remessa de ordens de bloqueio, desbloqueio e
transferência do Bacenjud (arquivo AJUD301) no dia 08/04/2014. Devido à falha, os arquivos de
remessa de ordens judiciais destinados às instituições financeiras foram gerados com cabeçalho
incorreto e não puderam ser processados. As ordens judicias transitadas nesses arquivos ficarão
marcadas com 'Não Resposta' no sistema BacenJud e poderão ser reiteradas ou canceladas, a
critério de cada juiz."

2. Esclarecemos, por oportuno, que a informação supra foi encaminhada também aos
bancos comerciais, múltiplos e Caixa Econômica Federal, por meio do BC-Correio 114018980,
de 10.4.2014.

Respeitosamente,

Departamento de Supervisão de Conduta (Decon)
Divisão de Atendimento a Demandas de Informações (Diadi)

Av. Heráclito Graça, 273 - 3o Andar - Centro - 60140-061 Fortaleza - CE
Tel.: (85) 3308-5555 - Fax: (85) 3308-5544

E-mail: coadi02.diadi.decon@bcb.gov.br
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