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RELATÓRIO JUSTIÇA EM NÚMEROS 2017- CNJ.

1.1. TÓPICO: GARGALOS DA EXECUÇÃO

1.2  PODER JUDICIÁRIO: 80 MILHÕES DE PROCESSOS PENDENTES DE BAIXA 
NO FINAL DE 2016, SENDO 51,1% REFERENTE À FASE DE EXECUÇÃO (40,6 
MILHÕES).

1.3 DENTRE AS EXECUÇÕES PENDENTES, 82,7% (32 MILHÕES) ESTÁ NA 
JUSTIÇA ESTADUAL, 11,8% (4,5 MILHÕES) ESTÁ NA JUSTIÇA FEDERAL E 5,5% 
(2,1 MILHÕES), NA JUSTIÇA DO TRABALHO (JUSTIÇA EM NÚMEROS 2016)



 EXECUÇÕES PENDENTES NO PODER JUDICIÁRIO

TAXA DE  CONGESTIONAMENTO 
NO ÂMBITO DO PODER 
JUDICIÁRIO - JUSTIÇA EM 
NÚMEROS 2017 - CNJ 

FASE DE CONHECIMENTO: 64%

FASE DE EXECUÇÃO: 87%



EXECUÇÃO COMO UM DOS “GARGALOS” DO 
PROCESSO DO TRABALHO

▶ 1.4  TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO:

           77% FASE DA EXECUÇÃO
           46% FASE DE CONHECIMENTO
▶ Definição: A taxa de congestionamento mede a efetividade do 

tribunal em um período,  levando-se em conta o total de casos 
novos que ingressaram, os casos  baixados e o estoque pendente 
ao final do período anterior ao período base.

▶ Analogia direta com uma caixa d’água (CNJ): quando dá vazão 
ao volume que entra e mantém um nível baixo, resulta numa baixa 
taxa de congestionamento. Ao contrário, quando não dá vazão 
ao que entra e ainda mantém um estoque alto resulta numa alta 
taxa de congestionamento



TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO PRIMEIRO GRAU: EXECUÇÃO X 
CONHECIMENTO (JUSTIÇA EM NÚMEROS – CNJ – 2017)



A Divisão de Execuções Especiais do TRT 7 
chegou a ter mais de 10.000(dez mil) 

processos na fase de execução



CAUSAS DO EXCESSIVO CONGESTIONAMENTO NA 
FASE DE EXECUÇÃO

1. Porte econômico-financeiro da região (?)

2. Estrutura do Poder Judiciário (?)

3. Objeto das condenações (?)

4. Legislação processual (?)

5. Cultura dos operadores do direito na atuação na fase 
executiva(?)

6. Todas as respostas anteriores



CRIAÇÃO DOS NÚCLEOS DE PESQUISA

1.5 RESOLUÇÃO CSJT GP N. º 138, DE 24 DE JUNHO DE 2014.
     1.5.1 FUNDAMENTOS QUE NORTEARAM A CRIAÇÃO DA RESOLUÇÃO:
▶ Vetores constitucionais da efetividade jurisdicional, celeridade 

processual e eficiência administrativa (CF, artigos 5º, XXXV e LXXVIII, e 
37, caput);

▶ A dificuldade das unidades judiciárias em promover a pesquisa e a 
execução patrimonial em face de determinados devedores;

▶  Os princípios da efetividade da jurisdição, da celeridade processual e 
do impulso de ofício do processo de execução trabalhista (arts. 765 e 
878 da CLT);

▶ As propostas da Comissão Nacional de Efetividade de Execução 
Trabalhista, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

        



CRIAÇÃO DOS NÚCLEOS DE PESQUISA

1.6 RESOLUÇÃO TRT-7ª  Nº 493, de 16.12.2014
1.6.1 CRIAÇÃO DA DEULAJ:
▶          NÚCLEO DE PESQUISA PATRIMONIAL (2 servidores)
▶          NÚCLEO DE EXECUÇÕES ESPECIAIS (4 servidores)
▶          NÚCLEO DE LEILÕES E ALIENAÇÕES JUDICIAIS (2 servidores)

Atribuições em âmbito geral:
▶ Leilão Público Unificado da Justiça do Trabalho – Capital e Região 

Metropolitana
▶ Atuar na pesquisa patrimonial de devedores de toda a Sétima 

Região, nos casos de notória dificuldade na localização de meios 
para adimplemento da execução  (MUDANÇA DE PARADIGMA)



FERRAMENTAS EM EXECUÇÃO

 

▶ DE INFORMAÇÃO 

▶ DE CONSTRIÇÃO



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO

▶ INFOJUD 
▶ DOSSIÊ INTEGRADO/SPED
▶ SIARCO ON LINE (Junta Comercial do Estado do Ceará)
▶ CAGED
▶ INFOSEG
▶ SACI
▶ SIASG/DW
▶ COAF
▶ CCS
▶ SIMBA
▶ CENSEC



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO

 

▶ BACENJUD
▶ RENAJUD
▶ CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB
▶ PENHORA ON LINE
▶ SERASAJUD



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - INFOJUD
 

▶ Convênio do CNJ perante Receita Federal, disponibilizando ao 
Judiciário informações constantes de vários dos bancos de dados 
dos contribuintes, seja por meio de declarações espontâneas, seja 
através de informações prestadas por pessoas obrigadas. 

▶ Bancos de dados de pessoas físicas (Dados cadastrais, DIRPF, DITR, 
CPMF e DOI) e pessoas jurídicas (Dados cadastrais, DIPJ/PJ 
simplificada, DITR, CPMF e DOI).

▶ A ferramenta está atualmente fase de transição, tendo em vista a 
absorção dos dados relativos às pessoas jurídicas pelo Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) e seus sub-sistemas. Há 
projeto para inserção dos dados do SPED no infojud, ainda sem 
data de implementação. 

▶ Em relação às empresas optantes pelo SIMPLES, o sistema usado é o 
PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional - Declaratório) e a declaração é feita via DEFIS 
(Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais).   



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - INFOJUD



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - INFOJUD



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - DOSSIÊ INTEGRADO
 

▶ Não se constitui numa ferramenta formal, mediante convênio 
perante o Judiciário, mas se trata de uma consolidação das 
informações de um dado contribuinte, como inscritas nos mais 
variados bancos de dados mantidos pela Receita Federal, muitos 
dos quais ausentes do INFOJUD. 

▶ Dados oriundos de declarações do contribuinte alvo, de 
contribuintes terceiros, bem como de pessoas físicas e jurídicas 
obrigadas à prestação de informações.

▶ Dentre os bancos de dados componentes estão Dados cadastrais, 
DIRPF, DIPJ, Ações Fiscais, DIMOB (até 2015), DECRED (até 2015), 
DIMOF (até 2015) e Cadastro de Dívida Ativa. 

▶ Pode ser de grande utilidade na execução, sobretudo diante da 
abrangência dos dados envolvidos, que podem ser confrontados 
entre si, e perante informações de outras ferramentas, 
notadamente na configuração de evasão patrimonial. 



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - JUCEC

O que é:

▶ Sistema da Junta Comercial do Estado do Ceará para o 
fornecimento de dados das empresas e respectivos sócios.

Dados úteis:

▶ Objeto social / Atividade econômica
▶ Empresa Ativa 
▶ Endereços das sociedades
▶ Sócios da empresas (CPF, datas de entrada e saída da sociedade, 

sócios administradores, histórico de sócios)



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - JUCEC

Aplicação como ferramenta de consulta:

▶ Objeto social / Atividade econômica  - Confrontar com objetos 
sociais de outras empresas para caracterizar formação de grupo 
econômico.

▶ Endereços das sociedades- Várias empresas com o mesmo 
endereço é um forte indício da existência de grupo econômico

▶ Sócios das empresas - Existência de sócios em comum entre 
empresas evidencia um possível grupo entre empresas.

▶ Sócios das empresas x CCS - Sócios laranjas?



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CAGED

Permite realizar consultas às bases RAIS - Relação Anual de 
Informações Sociais e do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados.

Quais dados fornecem:

a) Para quais empresas determinado investigado trabalhou.
b) Datas de entrada e saída, salário e outros dados referentes aos 

vínculos empregatícios. 
c) Quantidade de empregados das empresas.



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CAGED

Aplicação como ferramenta de consulta:

▶ Possibilita a exclusão de determinado investigado quando se pode 
observar os contratos do trabalhador e salários recebidos.

▶ Possibilita o fortalecimento da ideia de que o investigado é um 
empresário quando ausentes os dados no CAGED.

▶ Possibilita o fortalecimento da ideia de um grupo econômico 
quando determinadas empresas possuem o(s) mesmo(s) 
empregado(s) em momentos distintos ou concomitantes.



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - INFOSEG

O que é?
  O Sinesp Infoseg é um sistema que integra as diversas bases de 
dados das secretarias de segurança pública. Disponibiliza uma 
plataforma onde é possível acessar informações diversas sobre 
indivíduos, veículos e armas. É uma ferramenta amplamente utilizada 
por agentes de segurança pública como policiais civis, militares, 
federais, guardas municipais e membros de organismos de 
inteligência.

Quais as fontes de pesquisa:
Receita Federal
Pesquisa DENATRAN
RAIS
Pesquisa Avançada CNJ-BNMP (Mandados de Prisão)
Registros de armas na base de dados do DPF - SINARM



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - SACI
 

▶ Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil - SACI - 
Ferramenta de consulta mantida pela Agência Nacional de 
Aviação Civil - ANAC, que condensa informações acerca das 
aeronaves, proprietários, operadores, aeródromos e operações de 
voo relativos ao espaço aéreo brasileiro.

 
▶ Fornece dados como a identificação e o modelo da aeronave, seu 

proprietário e operador, bem como a último localização do 
veículo, dentre os aeródromos registrados.

▶ Apresenta relevância na localização de bens do executado, ainda 
que por meio de pessoas interpostas, especificamente quanto à 
propriedade de aeronaves, podendo ainda fornecer elementos 
para localização do bem. 



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - SACI



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - SIASG - DW

▶ Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais - SIASG - Instituído pelo 
art. 7º do Decreto nº 1.094/1994, é o sistema informatizado de apoio às atividades 
operacionais do Sistema de Serviços Gerais - SISG. Sua finalidade é integrar os 
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

▶ É o sistema onde são realizadas as operações de compras governamentais dos 
órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais - Sisg. O serviço inclui: 
Divulgação e a realização das licitações; emissão de notas de empenho; registro 
dos contratos administrativos; catalogação de materiais e serviços; e cadastro de 
fornecedores.

▶ Através dessa ferramenta, o juízo da execução pode localizar eventuais contratos 
e/ou créditos dos devedores trabalhistas junto a órgãos da Administração Pública 
Federal.



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - SIASG - DW



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - COAF 

▶ Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - Criado 
pelo art. 14 da Lei 9.613/98 – que dispõe sobre o crime de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores – com a 
finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber e 
examinar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas dentro do 
sistema financeiro.

▶ Composto por servidores de reputação ilibada e reconhecida 
competência, por designação do Ministro da Fazenda, junto ao 
quadro efetivo de servidores do Banco Central, CVM, 
Superintendência de Seguros Privados, PGFN, SRFB, ABIN, entre 
outros.

▶ Estão obrigados junto ao COAF todos os integrantes do sistema 
financeiro nacional (art. 9º da Lei 9.613/98).

▶ Critérios objetivos e subjetivos na identificação das operações 
suspeitas.

▶ Acesso através do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI), que 
apresenta ao solicitante o Relatório de Inteligência Financeira (RIF).



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - COAF



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CCS

   O QUE É? 
▶        O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é 

um sistema destinado ao registro de informações relativas a 
correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus 
representantes legais ou convencionais.

▶          O cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com 
bens, direitos e valores vigentes em 1.1.2001, bem como de todo 
relacionamento iniciado a partir desta data. Portanto, não há 
registro de contas que tenham sido encerradas antes de 1.1.2001.

▶          O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim 
do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de 
valor, de movimentação financeira ou de saldos de 
contas/aplicações.



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CCS

   Que dados constam do CCS? 
   O cadastro contém as seguintes informações sobre o 
relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro 
Nacional: 
▶   identificação do cliente e de seus representantes legais e 

procuradores;
▶   instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos e/ou 

investimentos;
▶  datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.
▶ dados de agência, número e tipos de contas do cliente



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CCS

   Aplicação como ferramenta de consulta:

▶ Verificar se os Responsáveis/Respresentantes/Procuradores  são os 
mesmos que constam na consulta JUCEC. Caso os dados não 
sejam coincidentes, pode evidenciar possíveis sócios ocultos.

▶ Confrontar com os dados do CAGED pois os sócios ocultos podem 
se tratar de empregados das empresas.

▶ Observar as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento 
com o período do ajuizamento das ações para delimitação de 
responsabilidade.

   



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CCS



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CCS



SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - 
SIMBA

▶ O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um software gratuito (livre) 
desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre 
instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial.

▶ Resultado da meta 20, aprovada na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro – ENCCLA – 2009, com a missão de: disponibilizar e disseminar a utilização 
de tecnologia para análise dos extratos de quebra de sigilo bancário.

▶ Órgão Responsável: MPF
▶ Órgãos Colaboradores: DPF, GNCOC, MPDFT, FEBRABAN, MP/RJ, BB, SNJ, MP/BA, CNPG, CNMP e 

BACEN. 
▶ Mais de 50 órgãos conveniados ao sistema em todos o país, sempre através da Ministério Público 

Federal, dentre os quais o Tribunal Superior do Trabalho, desde junho de 2014.



SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - 
SIMBA

▶ O sistema dispõe de três módulos ou 
programas:

▶ Módulo Validador (instituições 
financeiras e BACEN)

▶ Módulo Transmissor (instituições 
financeiras e BACEN)

▶ Módulo Processador/Análise (órgãos 
solicitantes)



SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS - 
SIMBA

▶ As informações referentes ao 
afastamento do sigilo bancário são 
apresentadas ao solicitante através de 
5 cadernos (relatórios):

▶ Caderno 1 (quantitativo de contas por 
atendimento)

▶ Caderno 2 (detalhamento de contas 
com exposição de titulares e 
representantes) 

▶ Caderno 3 (natureza das operações 
no período)

▶ Caderno 4 (extrato detalhado da 
conta)

▶ Caderno 5 (beneficiários e 
depositantes)



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CENSEC

▶ Convênio firmado junto ao Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal, que 
possibilita a consulta aos módulos da Central de Escrituras e Procurações - CEP e 
da Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI, as quais 
reúnem informações fornecidas pelos Notários acerca de atos notariais.

▶ A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema 
administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja 
finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de 
testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive 
separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil.

▶ Possui induvidosa utilidade na investigação patrimonial, sobretudo na verificação 
de eventual mudança no estado civil dos investigados, por vezes manobra de 
evasão patrimonial, ou mesmo desvendar a existência de procuração pública ou 
privada em favor de terceiro não constante do quadro societário da empresa.



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CENSEC



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CENSEC



FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO - CENSEC



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO - BACEN JUD

▶ O Bacen Jud é um instrumento de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário 
e instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço 
de suporte a cargo do Banco Central. Por meio desse sistema, os magistrados 
protocolizam ordens judiciais de requisição de informações, bloqueio, desbloqueio 
e transferência de valores bloqueados, que são transmitidas às instituições 
bancárias para cumprimento e resposta.

▶ Com a inclusão da minuta, ela é protocolizada, tornando-se ordem judicial com 
número de protocolo. Se isso for feito até as 19 horas, a ordem é remetida no 
mesmo dia para as instituições financeiras (D). Depois desse horário, é remetida no 
movimento do dia útil bancário seguinte (D+1). As instituições têm até às 23h59min 
do dia útil seguinte para responder (D+1).

▶ O Banco Central consolida as informações durante a madrugada do segundo dia 
útil, tornando-as disponíveis para os Juízos até as 8 horas da manhã do mesmo dia 
(D+2). No caso de pedidos de extratos, os prazos são os mesmos, exceto quanto à 
remessa pelas instituições financeiras, que se dá em até 30 dias do recebimento da 
requisição pelos Correios. (Regulamento Bacen Jud 2018)



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO - BACEN JUD

▶ Integração das corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e das 
sociedade de crédito ao Sistema Bacen Jud - Circular 31.506/2017 do Bacen - 
Implantação em 3 etapas, a partir de 22 de janeiro de 2018.

▶ Alteração na operacionalização da pesquisa e efetivação da ordem pelas 
Instituições Financeiras - vedação de operações a débito e pesquisa das 7h até o 
horário limite da TED -  Circular 31.293/2017 do Bacen - Implantado desde 
31.05.2018

▶ Ingresso das Cooperativas de crédito no Sistema Bacen Jud - Comunicado 
29.096/2016 do Bacen - Implantado desde 02.05.2016 



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO - RENAJUD

▶ O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando a efetivação de 
ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de 
Veículos Automotores – RENAVAM, em tempo real. Foi desenvolvido e é mantido 
mediante acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, 
o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça. 

▶ Por meio deste sistema, os magistrados e servidores do Judiciário efetuam a 
inserção e a retirada de restrições judiciais sobre veículos automotores na Base 
Índice Nacional (BIN) do Sistema RENAVAM. Estas informações são repassadas 
aos DETRANs, onde estão registrados os veículos, para atualização de suas bases 
de dados.



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO - CENTRAL NACIONAL DE 
INDISPONIBILIDADE – CNIB

▶ Criado e regulamentado pelo Provimento Nº 39/2014, da Corregedoria 
Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens 
decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 

▶ Tem como objetivo dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e 
administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães 
de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para 
outros usuários do sistema, a par de proporcionar segurança aos negócios 
imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros 
bens. 

▶ Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o 
atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a 
dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante 
ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de 
origem ilícita.

▶ O sistema estrutura tecnológica operada pela Associação dos Registradores 
Imobiliários de São Paulo (ARISP), com o apoio institucional do Instituto de 
Registro Imobiliário do Brasil (IRIB).



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO - PENHORA ONLINE

▶ Ferramenta eletrônica que se destina a determinar a remessa 
eletrônica das ordens judiciais de penhora, arresto e sequestro de 
bens sujeitos a registro em cartório, em substituição aos mandados 
de penhora/arresto/sequestro.

▶ Nestes casos, caberá à unidade judiciária tão somente registrar a 
penhora por termo nos autos (art. 845, §1º, do NCPC), cabendo ao 
oficial de justiça unicamente a avaliação do bem.

▶ Até o presente momento, tem abrangência restrita aos bens 
registrados nos estados de AC, PA, PE, MT, MS, SP, RJ, MG, SC e RS.  

▶ Sua estrutura tecnológica é igualmente operada pela Associação 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com o apoio 
institucional do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB).



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO - PENHORA ONLINE



FERRAMENTAS DE CONSTRIÇÃO - SERASAJUD

▶ Ferramenta eletrônica, fruto de convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e 
a SERASA Experian, com o intuito de facilitar a tramitação dos ofícios entre os 
conveniados, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação 
digital para mais segurança. 

▶ Possui especial caráter coercitivo, na medida em que possibilita, de forma 
dinâmica, a inserção do devedor trabalhista em cadastros negativos de crédito, 
de índole privada, com alcance diverso do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas (BNDT), notadamente voltado à Administração Pública.

▶ Pode ostentar caráter sucedâneo ou complementar ao protesto cartorário da 
decisão judicial transitada em julgado não cumprida, possibilidade que passou a 
constar expressamente do art. 517 do NCPC.



LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE 
DINHEIRO – REDE LAB-LD
▶ Resultado da meta 16 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro – ENCCLA – 2006, que previa a necessidade de “implantar laboratório 
modelo para a aplicação de soluções de análise tecnológica em grandes volumes de 
informações e para a difusão de estudos sobre as melhores práticas em hardware, 
software e a adequação de perfis profissionais”.

▶ O LAB-LD foi instalado em 2007 por meio de convênio entre o Ministério da Justiça e o 
Banco do Brasil, dentro da estrutura do Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da atual Secretaria Nacional de Justiça e 
Cidadania (SNJ).

▶ A motivação para a criação do LAB-LD surgiu da observação, pelos órgãos 
participantes da Enccla, de que as investigações de casos de lavagem de dinheiro ou 
corrupção envolviam quebras de sigilo bancário de inúmeras contas, além de sigilos 
telefônico e fiscal, abrangendo grandes períodos. Isso gerava uma grande massa de 
dados a ser analisada e, muitas vezes, as investigações e análises financeiras eram 
conduzidas sem a necessária especialização técnica.



LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE 
DINHEIRO – REDE LAB-LD

▶ Como o projeto deste primeiro LAB-LD foi bem sucedido, o Ministério da 
Justiça e Cidadania, por intermédio do DRCI/SNJ, iniciou em 2009 a 
replicação do modelo para outros Órgãos Estaduais e Federais. O conjunto 
destes Laboratórios forma a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia 
(Rede-Lab), hoje presente em todos os estados brasileiros.

▶ Instituída a Rede Lab-JT pela Resolução 179/2017 do CSJT -  Solicitação 
apenas pelos NPPs; outros órgãos da JT, demonstrada a relevância do caso e 
demais Laboratórios de Lavagem de Dinheiro componentes da Rede 
Nacional (art. 11 da Resolução 179/2017 do CSJT).
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