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A aplicação é responsável por gerenciar as tratativas financeiras referentes às
contas judiciais e cumprimentos de ordens que demandem levantamento de
valores depositados no BRB.

O objetivo da ferramenta é dar celeridade ao acolhimento e gerenciamento dos
depósitos, bem como mandados judiciais, além de contribuir para o aumento
da qualidade das informações e segurança do processo.

A solução permitirá melhoria no atendimento aos magistrados e servidores,
tendo como objetivo a integridade das informações, rapidez no processamento
das ordens, além da disponibilização de todos os relatórios necessários aos
serventuários do TJBA, garantindo a transparência da gestão.

Sistema gestor e controlador dos depósitos
judiciais oriundos de processos vinculados ao
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
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Passo a Passo 

PRIMEIRO PASSO:

Para logar no sistema, basta acessar a 
link:
https://brbjus.brb.com.br 
e preencher dados da rede do servidor 
ou magistrado.

Acesso 

SEGUNDO PASSO:

Ao efetuar o login, a aplicação irá
identificar o perfil e lotação do
respectivo servidor e, posteriormente,
disponibilizará as funcionalidades
permitidas no menu à esquerda.

TELA INICIAL
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TERCEIRO PASSO:

Garantido que o usuário terá
acesso apenas às informações
pertinentes à sua respectiva
lotação, o BRBJus vinculará
todas as consultas e ações ao
número do processo desejado.
Contas e Ordens Judiciais.

Consulta Processual

Após a inserção do número d0 processo, o BRBJus apresentará uma tabela com informações
das respectivas contas judiciais vinculadas. Em prol de dar dinâmica à consulta, o sistema
permite filtros de cada um dos campos apresentados (NUM. DE CONTA, STATUS DA CONTA,
POLO ATIVO, POLO PASSIVO, SALDO ATUALIZADO), além de possibilitar a exportação de tais
informações para arquivos formato Excel (.xlsx) ou de texto (.txt).

QUARTO PASSO:

Contato: 
suporteaotjba@brb.com.br

Consulta Processual

Sistema BRBJus - TJBA

Passo a Passo 



1 – Para cada conta judicial é atribuído um número de processo/inquérito, autor e réu. Ou seja,
há necessidade de abertura de uma única conta para esse conjunto de chave. Assim,
exemplificando temos: para o processo em tela, de autor João da Silva, réu José de Souza,
será aberta apenas uma única conta. Caso haja a necessidade da continuidade de depósitos,
os mesmos sempre ocorrerão nessa conta já aberta.

2 – Para cada registro será exibido o saldo atualizado (tempo real) da conta (considerando os
possíveis bloqueios).

3 – Na coluna de ações, será permitido a consulta completa do extrato bancário da respectiva
conta, bem como o resumo dos últimos lançamentos realizados no mês referente. Ambos
passíveis de exportação em PDF/Excel.

4 – O botão “Registrar Alvará” corresponde à tratativa da geração de ordem judicial que
possibilitará o levantamento dos recursos contidos nas contas judiciais listadas.

OBS.: se a referida conta judicial for oriunda da migração sistêmica, ou seja, aberta pelo
Banco do Brasil, a numeração antiga será vinculada ao novo número padrão BRB, e será
possível utilizar a numeração antiga apenas para consultas.

Contato: 
suporteaotjba@brb.com.br

Sistema BRBJus - TJBA

Passo a Passo 



Quinto Passo 

A geração do alvará consiste no fornecimento de dados (parte esquerda da tela) que, ao 
serem inseridos, serão espelhados no respectivo modelo de ofício (parte direita da tela). 
Após assinatura digital pelo magistrado responsável, o documento será encaminhado para 
execução de acordo com a  forma de pagamento escolhida.

1 – Para que seja selecionado o beneficiário da ordem, o BRBJus apresentará uma lista de 
todas as partes envolvidas no respectivo processo como possível favorecido. 

2 - Caso haja a necessidade de se escolher um beneficiário não composto na referida lista, o 
sistema permitirá a inserção de um CPF ou CNPJ válido e, quando preenchido, apresentará 
o nome vinculado (integração com a Receita Federal) como possível opção de favorecido 
da ordem. Caso o beneficiário seja um CNPJ, o sistema habilitará apenas as opções de Pix
ou Saque. 

3 – O BRBJus possibilita 3 formas de cumprimento de ordem judicial. São elas:
•PIX – Transferência instantânea ao beneficiário escolhido. Premissas: Chave PIX (CPF ou 
CNPJ) ou Dados Bancários (número do banco, agência, conta e CPF/CNPJ).
•Saque – Ordem encaminhada para pendência de execução. No aguardo do beneficiário se 
dirigir a qualquer ponto de atendimento.
•Transferência para Conta Judicial – Valor a ser transferido para outra conta judicial 
informada. (execução imediata).
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4 – Uma vez selecionados acréscimos legais, para todos os valores escolhidos, serão
calculados os juros/rentabilidades proporcionais (Valor Nominal*).
*Valor Nominal: Valor correspondente ao valor líquido depositado. 

5 – Para a origem dos recursos a serem levantados, o sistema apresentará uma lista de
todas as contas judiciais vinculadas ao referido processo. Assim sendo, será permitido ao
usuário que selecione a(s) conta(s) desejada(s) que comporá(ão) o alvará. Ressalta-se que, à
medida que é selecionada uma conta, tal informação é espelhada no modelo do ofício
(parte à direita da tela).

6 – Por padrão, o valor desejado da conta em questão estará zerado, no aguardo do usuário
inserir o montante a ser levantado, sempre no limite do saldo atual.

7 – Após ser informado o saldo total desejado, esse valor poderá ser partilhado em até dois
beneficiários, e mediante inserção de valor real.

8 – A imagem à direita da tela simula a geração de um alvará físico. Todas as informações
de contas, beneficiários, saldos inseridos são espelhadas nesse template.

9 – Ao clicar no botão de Salvar, a referida ordem judicial será enviada para o magistrado
competente assinar. Somente após sua assinatura, o alvará será passível de execução.

A medida que  as informações são 
inseridas,  são espelhadas no modelo 

de alvará (parte direita da tela).
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10 – Adicionar Retenções: Toda e qualquer ordem judicial é passiva de receber
determinações de transferências em prol de retenções de impostos. Vale ressaltar que,
quando incluídos, tais valores serão descontados do valor total definido para a referida
ordem.
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Sexto Passo

Uma vez que a ordem judicial foi salva, a mesma será
encaminhada para lista de pendência do MAGISTRADO
vinculado à respectiva unidade detentora do processo.
Assim, enquanto não assinada, qualquer serventuário
pode editá-la, mas somente o Magistrado poderá assinar
e, assim, encaminhá-la para execução.

Alvará Salvo

Sétimo Passo 

A assinatura da ordem judicial eletrônica se dará por
certificado digital do magistrado (captura de token A3) e,
quando feita, imediatamente a ordem será
encaminhada ao BRB para cumprimento. Assim temos:
•Alvará de Pix: Execução imediata.
•Alvará de transferência interna para outra conta judicial:
execução imediata.
•Alvará de saque: disponibilizado para qualquer ponto de
atendimento.

Alvará Assinado
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Alvarás Pendentes de Assinatura

Os alvarás judiciais podem ser gerados por qualquer servidor cadastrado no BRBJus.
Entretanto, no intuito de encaminhá-lo para execução, é imprescindível que o mesmo
seja assinado eletronicamente por um Magistrado competente.

Para assinar, o magistrado deverá clicar no ícone . Por conseguinte, o aplicativo de
Assinatura via Token A3 será aberto e solicitará a sua respectiva senha. Após esse
evento, o alvará será encaminhado para cumprimento do Banco.
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Oitavo Passo

Caso a ordem judicial tenha execução
imediata, um comprovante de sucesso ou
erro será apresentado em instantes ao
magistrado. Tal comprovante ficará
anexado ao alvará e passível de consultas.
Também é possível salvar o documento em
formato PDF.

Alvará Executado

Nono Passo 

O BRBJus disponibilizará a funcionalidade de listar todas as ordens judiciais cadastradas
e vinculadas àquela unidade de direito. Nessa tela, é possível editar, imprimir, exportar e
realizar todas as análises pertinentes aos alvarás.
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O ciclo de vida de cada alvará consiste em 5 status possíveis:
• Pendente;

• Pendente de assinatura;
• Pendente de execução;

• Executado;
• Executado;
• Parcialmente executado;*

• Rejeitado;
• Cancelado;
Caso a ordem judicial se encontre no status de “Pendente”, o BRBJus permitirá que a
mesma seja cancelada. Não obstante, se a mesma possuir status de “Pendente de
Execução” significa que, por ser determinação já assinada por magistrado, a mesma
ainda não foi cumprida pelo Banco (Saque disponível em agência) e só poderá ser
cancelada pelo responsável de direito (magistrado assinante). Aos demais casos
pendentes, o serventuário da unidade poderá cancelar mediante prévia justificativa.
Quanto ao status de “Executado”, refere-se a ordem já cumprida e com o comprovante
disponível. Nesse caso, sem possibilidade de cancelamento.
Na hipótese de status “Rejeitado”, vale-se dizer que a referida ordem contém erro
material ou de objeto. Assim, não há que se falar em cancelamento. Havendo a
necessidade de cumpri-la, é preciso gerar uma nova ordem.
A coluna Via Integração informa se a ordem registrada é eletrônica ou física.

Por fim, para aquelas determinações judiciais que possuem 2 beneficiários, destaca-se a
probabilidade de uma das execuções não ser cumprida por erro material ou formal, haja
vista existir o cenário de uma das contas estarem bloqueadas (por exemplo) e, assim,
recusar o crédito.
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Décimo Passo

O BRBJus disponibilizará a funcionalidade de extrato histórico e atual das contas judiciais.
Neles constarão todos os lançamentos (débito e crédito) efetuados e solicitados no
período. É permitida a extração dessas informações em formato planilha xls ou padrão
PDF.
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PDF – Extrato Cronológico
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Décimo Primeiro Passo

O BRBJus disponibilizará a funcionalidade de consultar e editar cadastros das contas 
judiciais. Essa atividade contempla filtros de buscas por todos os atributos de uma conta 
(descrito acima). Assim sendo, após a listagem das contas desejadas, haverá a perspectiva 
de edição cadastral.
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Assim, os campos editáveis de uma conta são:

• Número do processo
• CPF/CNPJ Autor
• CPF/CNPJ Réu
• Status
• Tipo Conta
• Vara/Delegacia Competente*

Ao tentar atualizar a unidade competente de uma conta, o BRBJus demandará uma
solicitação de permissão à unidade atual cadastrada, exceto quando for Delegacia. Para
esse caso, qualquer Unidade Criminal poderá atribuir para si a responsabilidade do
inquérito, independente de permissão da atual delegacia vinculada.
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Alvarás físicos, vinculados a processos não eletrônicos, poderão ser criados e expedidos
diretamente no BRBJus, e posteriormente assinados eletronicamente ou de forma
manual. Essa atividade permitirá que tal documento fique salvo na base de dados do
sistema, possibilitando que sua validação e consequente liberação do recurso sejam
realizadas com maior rapidez e segurança pelo Banco.

Para essa funcionalidade, permitir-se-á definir o modelo que os alvarás (Físicos e
Eletrônicos) serão criados em cada Unidade Jurisdicional. Assim, cada vara poderá criar
seu próprio padrão de ordem judicial.

Para as ordens eletrônicas, esse leiaute será exibido na funcionalidade de “Gerar Alvará”:

Décimo Segundo Passo

Gestão de Templates
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Nesse primeiro momento, todas as ordens judiciais físicas só poderão ser
executadas quando entregues presencialmente em algum ponto de
atendimento.

Décimo Terceiro Passo
Alvarás Físicos
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O Sistema permite a emissão de alvarás para conta corrente (inventário,
consignações, retenções, condenações, e outros)?
R. O sistema BRBJus faz gestão apenas de contas de depósitos judiciais. Logo, não
há a previsão para emissão de alvarás para outros tipos de contas.

Permite a confecção de alvarás para o levantamento de valores de contas judiciais
de outros bancos (Caixa Econômica)?
R. Não.

Pode-se elaborar/emitir o alvará a partir de percentuais?
R. Esta funcionalidade foi solicitada pelo TJBA ao BRB e está em desenvolvimento.
Será oportunamente divulgado quando estiver disponível para uso.

Quando há determinação para emissão sem correção do valor, como se dá a
devolução do saldo excedente?
R. Deverá ser expedido um alvará com as orientações para devolução do valor
excedente.

É possível confeccionar diversas ordens no mesmo documento?
R. O BRB está avaliando a melhor forma de atendimento desta demanda com o
Tribunal.

É possível selecionar/marcar para assinatura em lote?
R. Sim, esta funcionalidade estará presente no BRBJus.

Os sistemas (PJE, PROJUDI e SAJ) são alimentados imediatamente após a
confecção/assinatura do alvará?
R. O BRBJus está apto a disponibilizar alvarás e comprovantes de cumprimento de
ordens judiciais ao PJe, Projudi e SAJ, o que será feito desde o início da operação.
Contudo, existe uma rotina interna do TJBA que de fato alimenta os referidos
sistemas, o que leva 48h.

A juntada do alvará (formato pdf) ocorre de forma automática após a assinatura do
magistrado?
R. Sim, mediante ajuste sistêmico citado no item acima.

Perguntas Respondidas
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No caso de conta-corrente informada com erro na numeração, o valor retornará
para a conta judicial de origem de forma automática?
R. As ordens de transferência judicial serão cumpridas de forma imediata por conta
do Pix Judicial, caso as chave Pix CPF, CNPJ ou dados da conta estejam corretos. Em
caso de erro ou divergência dos dados a operação não será realizada, e não ocorrerá
qualquer débito na conta judicial de origem.

Caso a parte tenha realizado um depósito na conta judicial incorreta, é possível que
a Unidade realize a transferência para o processo correto ou para a Vara correta?
R. Será necessária a expedição de um alvará específico ordenando a transferência
do valor para a conta judicial correta.

O sistema apresenta relatórios gerenciais (listagem dos alvarás emitidos em
determinado período com as respectivas informações)?
R. Sim.

O sistema apresenta relatórios por usuário?
R. Sim, o sistema disponibiliza relatórios estáticos e dinâmicos, a todos os usuários
do sistema.

Qual o procedimento a ser realizado caso a parte e/ou advogado tenham informado
a conta-corrente de outro titular (após o pagamento ou crédito em conta)?
R. Caso o valor já tenha sido transferido a um terceiro, a parte ou advogado deverá
peticionar ao juiz competente a devolução do valor. O magistrado, por sua vez,
poderá realizar um bloqueio judicial via Sisbajud contra o terceiro e em seguida
ordenar a transferência do valor bloqueado, ou fazer a solicitação por meio de ofício
ao banco mantenedor da conta creditada indevidamente.

Quais as taxas e valores cobrados?
R. Não há, neste momento, previsão de cobrança de tarifas bancárias para ordens
judiciais de transferência via Pix Judicial. Contudo, caso a ordem judicial seja de
saque no guichê de caixa, e o beneficiário venha a solicitar no caixa a transferência
do recurso a outro banco, será cobrada a respectiva tarifa de transferência conforme
Tabela vigente.
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Como se dá a retenção de IR? Cálculo, base de cálculo e alíquotas são realizados
pelo cartório ou pelo sistema sem a intervenção do usuário?
R. Pelo cartório. Na primeira versão do sistema, para inserir valores referentes a
retenções, o usuário deverá ter o conhecimento prévio dos valores a serem retidos.
Entretanto, a importação da base de cálculo e automatização desse processo já se
encontra no radar para as próximas versões (evolução).

No caso de comparecimento ao banco, o valor poderá ser levantado em qualquer
agência dentro ou fora do estado da Bahia?
R. Os alvarás de saque poderão ser levantados em qualquer agência ou
correspondente do BRB no estado da Bahia, salvo orientação específica incluída no
documento pelo magistrado.

O sistema envia mensagem de alerta para o beneficiário (SMS ou Whatsapp) no
caso do levantamento ter sido realizado pelo(a) advogado(a)?
R. Não.

Caso o(a) magistrado(a) determine a expedição mensal e programada (no caso de
compra de medicamentos), o sistema pode realizar este procedimento de forma
automática nas datas previamente determinadas no despacho?
R. Não.

Quando a retenção é realizada a partir do SISBAJUD, após quanto tempo os valores
serão disponibilizados para confecção de alvarás?
R. Todos os valores creditados nas contas judiciais do BRB estão à disposição no
Tribunal de forma imediata. Contudo, cabe ao banco atingido com o bloqueio
judicial Sisbajud cumprir com a transferência de valores ao BRB nos prazos
determinados do regulamento do Sisbajud.

Determinados processos ainda em tramitação no SAJ, originários do SAIPRO, que
possuam inconsistências relacionadas ao CPF, CPF/CNPJ e número de OAB. Como
realizar a verificação/validação nestas situações? Ex.: O CPF informado é de outra
parte, como não havia validação no SAIPRO, o processo foi migrado com erro na
informação.
R. Esse tipo de inconsistência deverá ser sanada na própria base do SAJ. Todas as
informações migradas ao BRBJus tem presunção de validade e veracidade. As
possíveis necessidades de correção deverão ser tratadas pontualmente após a
migração.
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E-MAIL

suporteaotjba@brb.com.br

WhatsApp

TELEFONE Site
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