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 Florianópolis, 25 de novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Doutor
Advogado Mauricio Alessandro Voos
DD. Vice-Presidente da e. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa
Catarina

Assunto: Ferramenta para identificação de depósitos bancários oriundos de
ações trabalhistas - Banco do Brasil

Senhor Advogado,

Diante das reiteradas notificações recebidas por esta
Corregedoria Regional, dando conta das dificuldades encontradas na identificação
da origem de valores creditados nas contas bancárias dos escritórios de
advocacia, decorrentes do pagamento das ações trabalhistas, venho, pelo
presente, informar esse órgão de representação profissional sobre a existência de
ferramenta disponibilizada pelo Banco do Brasil para consulta aos comprovantes
de resgate de depósitos judiciais.

Tal ferramenta pode ser acessada no endereço eletrônico da
instituição financeira - www.bb.com.br - especificamente nas abas abaixo
descritas:

1) "Produtos e Serviços”;
2) “Setor Público - Judiciário”;
3) “Depósitos Judiciais” (guias, resgates e comprovantes);
4) “Comprovante de Resgate de Depósitos Judiciais - Dados

Bancários - clique aqui".

Para a consulta, o usuário deverá estar de posse dos seguintes
dados: CPF/CNPJ do titular da conta, banco destinatário, agência de destino,
conta (com DV), datas e valor. Por meio do comprovante, o advogado poderá
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identificar o número do processo que originou o resgate, a conta judicial debitada
e demais informações relativas ao depósito efetuado.

Tendo em vista o caráter geral da demanda, e no intuito de
aprimorar o fluxo de informações nas transferências judiciais no âmbito da Justiça
do Trabalho, solicito seja dada ampla divulgação da ferramenta acima para toda a
classe profissional.

Cordialmente,

AMARILDO CARLOS DE LIMA
Desembargador do Trabalho-Corregedor
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