PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

OFÍCIO-CIRCULAR CR N. 3, DE 30 DE JANEIRO DE 2014

Ofício-Circular nº 03/2014-CR/TRT

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2014

Ao Exmo(a) Senhor(a)
Juiz(a) em exercício na Vara do Trabalho

Asssunto: Problema no Bacenjud

Exmo.(a). Juiz(a) do Trabalho,

Informo que, consoante mensagem eletrônica que segue anexa, a
Mesa de Suporte ao Programa BACENJUD 2.0 e CCS, do Banco Central do
Brasil, noticiou a ocorrência de falha operacional no processamento dos
arquivos do Bacenjud do dia 27.01.2014 e, também, problema no
processamento dos arquivos de resposta das instituições financeiras,
referentes ao movimento do dia 24.01.2014, pelo que devem ser observadas
as cautelas pertinentes.
Atenciosamente,

DENISE ALVES HORTA
Desembargadora Corregedora TRT da 3ª Região

(Divulgação: Via e-mail, em 31.01.2014)

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial

Assunto : falha no Bacenjud
De
: BACENJUD 2.0 (Caixa Corporativa) bacenjud2@Bcb.gov.br
Data
: 28/01/2014 17:51

Prezados Senhores
Informamos que houve falha operacional no processamento dos
arquivos do BacenJud no dia 27/01/2014. Devido a essa ocorrência, os
arquivos de remessa de ordens judiciais destinados às instituições financeiras
foram gerados, porém não puderam ser entregues via STA e,
conseqüentemente, não foram processados pelas instituições financeiras.
Essas ordens judiciais ficarão marcadas com "Não Resposta" no sistema
BacenJud e poderão ser reiteradas ou canceladas, a critério de cada juiz.
Houve, também, problema de processamento nos arquivos de
resposta das instituições financeiras, referentes ao movimento de 24/01/2014.
Algumas das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras não
puderam ser carregadas no sistema BacenJud. Essas ordens judiciais também
ficaram marcadas com "Não Resposta" e poderão ser reiteradas ou
canceladas, a critério de cada juiz.
Atenciosamente

Mesa de Suporte ao Programa BACENJUD 2.0 e CCS
Departamento de Supervisão de Conduta (DECON)
Divisão de Atendimento a Demandas de Informações (DIADI)
Tel.: (85) 3308 5555 Fax.: 3308 5544
E-mail: bacenjud-ccs@bcb.gov.br
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