
 

Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) passa a ser utilizado no TRT16 
O Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários (SABB) foi 
desenvolvido pelo TRT da 18ª Região (Goiás) e cedido a este 
Regional através de convênio. Ele facilita a emissão das ordens 
eletrônicas que os magistrados devem encaminhar ao Bacenjud 
para que bloqueios bancários sejam efetuados.  
Com a inserção das informações sobre o processo, dados dos 
devedores e os valores a serem bloqueados, a ferramenta 
automatiza a elaboração e o encaminhamento das ordens ao 
Bacenjud, tornando o bloqueio mais eficiente. Também é possível configurar o SABB para que as 
informações sobre o processo, a dívida e os devedores sejam buscadas no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 

 

CTIC restabelece serviço de emissão de certificados digitais 
Desde o dia 14 de fevereiro, a CTIC restabeleceu o serviço de emissão de 
certificado digital para magistrados e servidores do TRT16. A solicitação deve 
ser realizada e  acompanhada , através da Central de Serviços do TRT16 
( central.trt16.jus.br ) ou pelo telefone 9500. Após emitida a autorização, o 
usuário deverá comparecer a um dos postos de atendimento para efetuar a 
gravação.  
Ressalta-se que magistrados podem possuir até 2 (dois) certificados digitais, de 
acordo com a Portaria GP nº 795/2017. 
Usuários com certificados ainda ativos devem ficar atentos à data de vencimento para que um 
novo seja emitido antes do fim do prazo. 
 

Resultados do Plano Anual de Capacitação de 2018 são apresentados  
A CTIC apresentou para a Escola Judicial o resultado final dos investimentos 
em capacitação realizados no ano de 2018. Do orçamento destinado ao 
PAC de 2018 (R$ 90 mil), foram executados R$ 89.176,51, sendo R$ 26.814,55 
com passagens, R$ 26.121,97 em diárias e R$ 36.239,00 em capacitações. 
A carga horária cumprida foi de 3.705 horas em 272 cursos para 29 servidores. 
Desses totais, 95% foram na modalidade de cursos à distância (EAD). Apesar 
do baixo orçamento destinado à CTIC frente à quantidade de servidores 
lotados, observou-se que se alcançou, ainda assim, um nível satisfatório de 
capacitação, principalmente pela maior adoção da modalidade EAD. 
O relatório completo e mais informações a respeito de capacitações de TIC estão disponíveis no                             
Portal de Governança de TIC . 

 

http://central.trt16.jus.br/
https://governancatic.trt16.jus.br/index.php/planejamento/plano-anual-de-capacitacao

