


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

MANUAL PARA USO DAS FERRAMENTAS 
ELETRÔNICAS NA PESQUISA DE PESSOAS E BENS

Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Comissão Nacional de Efetividade da Execução

Março 2015 / Brasília - DF



Manual elaborado por Adilson Kemmerich Cruz,
Analista Judiciário, Vara do Trabalho de Carazinho/RS

Revisado, atualizado e complementado por
Marcos Vinícius Barroso,

Juiz do Trabalho Substituto da 3ª Região

PROIBIDO O USO DO MANUAL FORA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO



EXPEDIENTE

MINISTRO ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 
do Tribunal Superior do Trabalho

MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Vice-Presidente do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho

MINISTRO JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA
Corregedor-Geral do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho

MINISTRA DORA MARIA DA COSTA
Membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
e Ministra do Tribunal Superior do Trabalho

MINISTRO FERNANDO EIZO ONO
Membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

MINISTRO GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS
Membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

DESEMBARGADOR CARLOS COELHO
DE MIRANDA FREIRE
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região (PB) e Conselheiro do CSJT

DESEMBARGADOR ALTINO PEDROZO DOS SANTOS
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região (PR) e Conselheiro do CSJT

DESEMBARGADOR EDSON BUENO DE SOUZA
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região (MT) e Conselheiro do CSJT

DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ
PINHEIRO CRUZ
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região (RO/AC) e Conselheiro do CSJT

DESEMBARGADOR MARIA DAS GRAÇAS CABRAL 
VIEGAS PARANHOS
Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região (RJ) e Conselheira do CSJT

ORGANIZAÇÃO COMISSÃO NACIONAL DE 
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA

HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA
Juiz do Trabalho do TRT da 2ª Região (SP) e 
Coordenador da Comissão Nacional de Efetividade 
da Execução Trabalhista

ADRIANA CAMPOS DE SOUZA FREIRE PIMENTA
Juíza do Trabalho do TRT da 3ª Região (MG) e 
Juíza Auxiliar da Presidência do CSJT e do TST

BEN-HUR SILVEIRA CLAUS
Juiz do Trabalho do TRT da 4ª Região (RS)

CHRISTIANA D’ARC DAMASCENO OLIVEIRA 
ANDRADE SANDIM
Juíza do Trabalho do TRT da 14ª Região (RO/AC)

MARCOS VINICIUS BARROSO
Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região (MG)

MURILO CARVALHO SAMPAIO OLIVEIRA
Juiz do Trabalho do TRT da 5ª Região (BA)

RENAN RAVEL RODRIGUES FAGUNDES
Juiz do Trabalho do TRT da 15ª Região (Campinas 
- SP) e Juiz Auxiliar da Presidência do CSJT e TST

ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA 
SCHLOSSER
Secretário-Geral do CSJT

ANNE FLORIANE DA ESCÓSSIA LIMA
Secretária-Geral da Presidência do TST

GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO
Diretor-Geral da Secretaria do TST

MONIQUE COELHO
Assessora-Chefe de Comunicação Social do CSJT

LUÍSA MARTINS TORRES
Projeto Gráfico e Diagramação 
Assessoria de Comunicação Social do CSJT



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   7
SUGESTÕES DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA O USO DAS FERRAMENTAS 
ELETRÔNICAS NOS PROCESSOS TRABALHISTAS   8

PREVISÃO DO USO DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NA CONSOLIDAÇÃO DE 
PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO    8

RECOMENDAÇÃO DO CNJ   8
PESQUISA DE ENDEREÇOS   9
SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS (MEDIANTE CONVÊNIO)   9
REDE DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - INFOSEG   10

INFOSEG - ACESSO   12
INFOSEG - INFORMAÇÕES   12

PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA   13
CONTRATOS DE SERVIÇO DE TERCEIROS   13
PESQUISA DE VENCIMENTOS E DE SUBSÍDIOS   15

SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL   16
COMPROT   17
INFOJUD   19
DIPJ/PJ SIMPLES - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA OU OPTANTE 
SIMPLES   26
COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADORAS   26
DIRPF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA   29
DOI - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS   30

DITR – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL   32
BACENJUD   35

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES   36
CONTATO COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS   37

RENAJUD   38
DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO   41

JUNTAS COMERCIAIS   43
HOD – HOST ON DEMAND - HOSPEDEIRO POR DELEGAÇÃO/AUTORIzAÇÃO   45
CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS   52

UTILIDADES E ACESSO AO CCS   52
INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL   57

APÓS A PESQUISA   58
 REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO - RAB   59
GOOGLE E FACEBOOK   60
CNJ – JUSTIÇA ABERTA – PESQUISA DE CARTÓRIO JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS   61

SUMÁRIO



MANUAL DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS 6

 APRESENTAÇÃO

 Celebramos a chegada deste Manual com grande contentamento.
 Trata-se de mais uma das frentes de atuação para o aprimoramento da fase de execução trabalhista, 
empreendidas pelo Tribunal Superior do Trabalho com vistas à maior agilidade dessa etapa de concretização 
do direito do trabalho.
 Nunca é demais frisar que ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho cabe  “exercer, na forma da 
lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante”, conforme artigo 
111-A, § 2º, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 45. E, dentro destas incumbências 
constitucionais, o Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho atribui a seu presidente, 
que também preside o Tribunal Superior do Trabalho, a possibilidade de “instituir, com a aquiescência dos 
Tribunais Regionais do Trabalho quanto aos seus representantes, grupos de trabalho, comitês e comissões 
permanentes para o desenvolvimento de estudos, diagnósticos e execução de projetos de interesse específico 
do Conselho e da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus” (artigo 10, XX).
 Poderiam ter sido constituídas numerosas comissões – ou, eventualmente, nenhuma – mas em 
meio a tantos temas contemporâneos, poucos saltam tanto aos olhos quanto aquele das situações aflitivas 
vividas pela execução trabalhista. Saber que, de cada dez trabalhadores, sete não irão receber os créditos 
trabalhistas que houverem conquistado por sentença judicial, é, no mínimo, inquietante e não deveria ser 
uma informação a passar despercebida. A sociedade precisa ser alertada quanto a este panorama e sobre ele 
se posicionar – se, afinal, é este o processo do trabalho que queremos.
 Sob estas condições, a Presidência do CSJT deliberou pela formação de uma comissão permanente 
devotada ao tema da execução trabalhista.
 A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ora integrada por sete magistrados, 
todos de primeiro grau e nomeados pelo Ato GP.SC.CSJT 117/2014, elaborou diversos estudos, que culmi-
naram com medidas variadas, como a elaboração de um informativo de jurisprudência, a implantação dos 
núcleos de pesquisa patrimonial em todos os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e, com particular ênfase, 
a ampliação da qualidade e da quantidade dos convênios eletrônicos de pesquisa de informações e de bens 
de devedores desaparecidos.
 Dentre esses convênios, destaca-se o Sistema Investigação de Movimentações Bancárias – SIM-
BA – capaz de oferecer para o Juiz do Trabalho a compilação de dados a partir de arquivos das instituições 
financeiras, poupando energia e tempo útil do processo, eliminando a necessidade de diligências, ofícios e 
demais providências que, por vezes, não atingem a finalidade desejada e, em outras ocasiões, fornecem ao 
processo volume de dados desproporcional ao tempo processual.
 Ocorre que os convênios e demais esforços da Comissão e das pessoas que refletem a execução tra-
balhista seriam completamente inúteis se não houvesse um esforço constante de treinamento e capacitação 
de servidores e magistrados, para o uso efetivo e eficaz dessas ferramentas.
 De fato, a capacitação tem sido levada a efeito, com apoio indispensável da Enamat, mas deve ser 
estendida sob todas as formas de comunicações, o que inclui a gravação de vídeos tutoriais para a difusão 
desses conhecimentos – o que também tem sido concretizado pela Comissão – e, no particular, a redação de 
manuais didáticos e bastante simplificados como este que ora se apresenta.
 Rendemos nossas homenagens aos servidores e magistrados que concorreram para o êxito deste 
compêndio, privando-se de horas de lazer, com o único escopo de fazer chegar a mais pessoas e Comarcas a 
informação de boa qualidade sobre as ferramentas eletrônicas de aprimoramento da execução.

Brasília, 7 de agosto de 2015.

Homero Batista Mateus da Silva,
Coordenador da Comissão Nacional de

Efetividade da Execução Trabalhista.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Exposição de ferramentas eletrônicas decorrentes de  convênios firmados pelo  CNJ; 
convênios firmados por Tribunais Regionais do Trabalho e sistemas públicos de livre aces-
so à informação;
2) Cruzamentos de informações a partir das ferramentas eletrônicas para identificação de 
pessoas e bens;
3) Pesquisa patrimonial;
4) Identificação de fraude a credores, fraude à execução na transferência de bens/direitos, 
fraude nos embargos de terceiros;
5) Identificação de sócios ocultos, holding familiar, e outras técnicas de ocultação de bens;
6) Considerações de uso das ferramentas eletrônicas a partir das experiências práticas 
desenvolvidas na 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte - MG e na Vara do Trabalho de 
Carazinho - RS.
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SUGESTÕES DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA
O USO DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NOS
PROCESSOS TRABALHISTAS

Constituição Federal:
Art. 5º, LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 765 – Os juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo 
e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência no 
esclarecimento delas;
Art. 653 – Compete, ainda, às Varas do Trabalho:

a)Requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao es-
clarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não aten-
derem a tais requisições;

Art. 878 – A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou ex officio, pelo 
próprio juiz ou presidente ou tribunal competente, nos termos do artigo anterior.

PREVISÃO DO USO DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NA CONSOLIDAÇÃO DE PROVI-

MENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO:

Art. 6º O desembargador corregedor regional avaliará o desempenho do juiz vitaliciando 
levando em conta critérios objetivos de caráter qualitativo e quantitativo do trabalho de-
senvolvido.
...
V - uso efetivo e constante dos Sistemas BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD e de outras 
ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo tribunal;
Art. 18. Por ocasião da correição ordinária anual em cada vara do trabalho, são aspectos 
de exame e registro obrigatório em ata:
...
V - a análise de processos, por amostragem, na fase de execução, em especial para averi-
guar-se:
a)o exaurimento das iniciativas do juiz objetivando tornar exitosa a execução mediante 
a utilização do BACEN JUD, INFOJUD, RENAJUD e a aplicação subsidiária dos artigos 
599, 600 e 601 do CPC;
Art. 66. Cabe ao juiz na fase de execução:
...
III – determinar a revisão periódica dos processos em execução que se encontrem em ar-
quivo provisório, com a execução suspensa, a fim de renovar providências coercitivas, por 
meio da utilização dos Sistemas BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD, valendo-se, se for 
o caso, da aplicação subsidiária dos artigos 599, 600 e 601 do CPC;

RECOMENDAÇÃO DO CNJ
 Em 09 de março de 2015, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, por una-
nimidade, aprovou recomendação, para que o Judiciário faça consultas apenas por meio 
dos sistemas eletrônicos, a exemplo de BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, sem envio de 
ofícios em papel aos Órgãos do Poder Executivo.
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PESQUISA DE ENDEREÇOS

A pesquisa de endereço pode ser obtida através das seguintes ferramentas:
• INFOJUD – Convênio CNJ;
• BACEN JUD – Convênio CNJ;
• HOD – convênio TRT da 4ª Região;
• agências concessionárias de energia elétrica – convênio TRT da 4ª Região;
• SIEL – convênio TRT da 4 Região;
• INFOSEG – acesso mediante solicitação.
• A identificação de endereço de pessoas físicas e jurídicas tem destinação tanto na fase de 
conhecimento dos processos, como também, e especialmente, nos processos de execução.
• As aplicações servem para variadas questões processuais, como embargos de terceiro, 
bem de família, separações ou divórcios fictícios (apenas para limpar patrimônio), ocul-
tação de bens, etc.
• De todas as fontes de consultas, as mais fidedignas são as informações das cias de energia 
e água, e as fornecidas pelos bancos (BACENJUD).

SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS
(MEDIANTE CONVÊNIO)

 A pesquisa no sistema SIEL (Sistema de Informações Eleitorais) permite verificar 
se o endereço cadastro sofreu alteração recente ou não. Caso essa alteração seja recente 
pode ser obtido, inclusive, o número do telefone do pesquisado. A prática tem demonstra-
do que não sendo atual o endereço cadastrado no SIEL, este em grande parte corresponde 
ao primeiro endereço de cadastro do eleitor, normalmente o endereço residencial dos pais 
do pesquisado. Vejamos o convênio firmado pelo TRT da 4ª Região:



MANUAL DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS 10

REDE DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - INFOSEG

 A Rede INFOSEG disponibiliza, através da Internet, consultas de pessoas (nome, 
endereços, filiações, etc), veículos, habilitação para veículos, registros de armas, processos 
criminais de suas capitulações no CP, informações fiscais.
 O acesso se dá por meio de cadastro a ser preenchido na página www.infoseg.gov.
br, que deverá ser assinado pelo Magistrado e pela Corregedoria (Juízes), ou pelo Servidor 
e o Magistrado da Vara onde ele está lotado (Servidores), e encaminhado ao máster do 
sistema na Região.

http://www.infoseg.gov.br
http://www.infoseg.gov.br
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 O sistema é de simples operação, e muito importante para todos, especialmente os 
oficiais de justiça, eis que lhe permite “conhecer” previamente com que tipo de pessoa te-
rão contato nos processos, audiências e cumprimento de mandados, além de informações 
patrimoniais.
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INFOSEG - INFORMAÇÕES
 Indivíduos: verificamos que é possível a consulta de pessoas até mesmo por ape-
lido, identificando antecedentes, inquéritos e processos (podemos ter boa referência de 
quem estamos lidando).
 O campo desaparecidos é de pouco uso, apenas nos casos que esse indício se mos-
trar nos autos.
 Notem que o campo veículos é bem mais completo que o RENAJUD, pois ele traz 
vários dados a respeito do bem pesquisado, incluindo a cor. Na consulta na base Estado, 
podemos saber até mesmo se o veículo possui pendências de IPVA, ou outros tributos, 
multas aplicadas, etc.
 No campo de consulta de armas, podemos saber se o pesquisado possui armamen-
to registrado, item de grande valia, pois está diretamente ligado à nossa segurança.
 No campo condutores, podemos verificar se uma pessoa é habilitada, o tipo da 
habilitação dela, e outros dados, como nome da mãe e o RG.

INFOSEG - ACESSO
 Feito o cadastro, assinado pelas pessoas mencionadas no slide anterior, o usuário 
fará o seu acesso pela página do infoseg, no endereço já mencionado (www.infoseg.gov.
br).
 Sendo o primeiro acesso, o sistema pedirá autorização para instalar um dispositivo 
de segurança (stormfish), concessão que deverá ser feita.
 Após a instalação, o usuário que for ativar seu primeiro computador deverá ligar 
para 08006468600 (central de atendimento) e solicitar a ativação da máquina.
 Depois de ativada, o usuário fará seu acesso com o CPF e a senha que o sistema en-
viou para o seu e-mail particular. Uma vez na rede, torna-se necessária a confirmação de 
acesso, que pode ser por discagem ao número que aparece no campo da direita, ou o mais 
simples (que recomendo, inclusive) por meio de leitor de codec, que qualquer smartphone 
baixa nas suas appstores (buscar infoseg).
 Para o leitor de codec, usar no smartphone a opção de recuperar token, apontando 
a câmera para o codec, e um número de 6 dígitos aparecerá.
 Então, basta digitar os números e você terá acesso ao sistema. Eis a tela com as 
possibilidades de consultas:

http://www.infoseg.gov.br
http://www.infoseg.gov.br
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 No campo Receita, podemos recuperar informações oriundas da Receita Federal, 
como endereço, nome da mãe, situação fiscal, sócios de empresas, se a empresa está ativa 
ou baixada, etc.
 Por último, no campo administração, podemos gerenciar senhas e computadores 
cadastrados pela uso do sistema.

PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA

 Por determinação legal, todos os órgãos de administração direta, autárquica e fun-
dacional possuem os chamados portais de transparência. Acessando esses portais, temos 
como consultar contratos e vínculos de pessoas, físicas e/ou jurídicas, com esses entes da 
administração. São exemplos de vínculos:
 Contratos de Fornecimento de Bens: Informações sobre os contratos de Forneci-
mento de Bens (ex: computadores, veículos, equipamentos hospitalares, mesas escolares 
etc), incluídos na base de dados do sistema de Finanças Públicas do Estado, apresentados 
em valores nominais, nos quais o Estado do Rio Grande do Sul é o contratante, cuja data 
final de vigência seja a partir de 2013. 
 Contratos de Obras e Serviços de Engenharia: Informações sobre os contratos de 
obras e serviços de engenharia (ex: reformas escolares, construção de pontes, asfaltamento 
de estradas etc), incluídos na base de dados do sistema de Finanças Públicas do Estado, 
apresentados em valores nominais, nos quais o Estado do Rio Grande do Sul é o contra-
tante, cuja data final de vigência seja a partir de 2013.  

CONTRATOS DE SERVIÇO DE TERCEIROS:
 Informações sobre os contratos de fornecimento de serviços de terceiros (ex: mo-
nitoramento e segurança, vigilância, motorista, limpeza, manutenção de elevador etc), 
incluídos na base de dados do sistema de Finanças Públicas do Estado, apresentados em 
valores nominais, nos quais o Estado do Rio Grande do Sul é o contratante, cuja data final 
de vigência seja a partir de 2006. Determinados contratos, por contemplarem mais de um 
tipo de serviço, poderão ser visualizados em mais de um tipo de consulta.
 Vejamos como exemplo o portal de transparência do Estado do Rio Grande do 
Sul:
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PESQUISA DE VENCIMENTOS E DE SUBSÍDIOS
 A pesquisa também pode ser efetuada em relação aos vencimentos dos servidores 
públicos demandados na Justiça do Trabalho. Exemplificativamente cita-se o portal da 
transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
 Endereço eletrônico: www.tjrs.jus.br
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SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

 Sistema utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orça-
mentária, financeira e patrimonial do Governo Federal;
 Acesso é feito mediante cadastro, de forma simples, conforme ilustração a seguir 
com a página do site;
 Permite a consulta de pagamentos efetuados pelos entes da administração pública 
a pessoas físicas e jurídicas;
 Ferramenta utilizada na 25ª VT de Belo Horizonte, com bons resultados para as 
execuções eis que com ela é possível identificarmos contratos de devedores e/ou pessoas 
com a administração, e muitos deles em vigência.
 Uma vez identificado o contrato, basta oficiar ao órgão pagador, solicitando a re-
tenção da quantia e o depósito em conta judicial.

Para obter 
acesso
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COMPROT

 O COMPROT é um sistema da Receita Federal do Brasil para o acompanhamento 
de processos administrativos de todos os tipos.
 Esses processos administrativos podem estar relacionados a pedidos de compensa-
ção de valores, restituição de valores ou créditos decorrentes de operações tributárias nas 
quais o devedor processual trabalhista entende ser credor da Fazenda Nacional. 
 Endereço eletrônico: comprot.fazenda.gov.br
 Pesquisa livre, sem necessidade de cadastro ou autorização.

 A pesquisa revela todos os processos administrativos em trâmite na RFB. Clique 
no processo para verificar o tipo de demanda administrativa.
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 Processo administrativo no qual a empresa busca o ressarcimento de PIS/PASEP.

 Processo no qual a empresa busca o ressarcimento de COFINS. A pesquisa permi-
te ao Juiz do Trabalho determinar a reserva/penhora do valor em que a empresa executa-
da busca o  de tributos federais junto à Receita Federal do Brasil.
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INFOJUD

 Trata-se de convênio entre a Receita Federal do Brasil e o Poder Judiciário, via 
CNJ, para obtenção de informações pelo Poder Judiciário em relação às declarações dos 
contribuintes à Receita Federal do Brasil.
 O acesso necessita de certificação digital, e pode ser feito pelos links das páginas 
dos tribunais, pelo endereço www.receita.fazenda.gov.br, ou pelo site do CNJ “programas 
de A a z”.
 Em 09 de março de 2015, o CNJ expediu uma recomendação, para que as consul-
tas aos órgãos da administração seja feita exclusivamente por meio eletrônico, sem ofício 
em papel.
 As informações que o sistema fornece, referentes à imóveis, são oriundas de car-
tórios, e por isso são públicas, podendo ser livremente juntadas aos autos, sem outras 
cautelas.

O sistema INFOJUD permite consultas à:
- DIPJ/PJ SIMPLES – Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
- DIRPF – Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física;
- DOI – Declaração de Operações Imobiliárias;
- DITR – Declaração de Imposto Territorial Rural.
- Recuperar número de inscrição e dados na RFB de pessoas físicas e jurídicas (re-
cupera NI).

 Ressalvada a DOI, as demais informações estão protegidas por sigilo, conforme 
Lei Complementar 104/2001. Recomendamos que seja tomadas as providências de praxe 
com relação aos documentos fornecidos.
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Clique em informações ao Judiciário

Clique em Registrar Solicitação para obter declarações de imposto de 
renda pessoa física (DIRPF); declaração de imposto de renda pessoa ju-
rídica (DIPJ); declaração de operações imobiliárias (DOI) e declaração 
de imposto territorial rural (DITR).
Clique em Recuperar NI para obter dados de pessoa natural ou para 
obter informações sobre responsáveis tributários (sócios de fato ou só-
cio oculto).
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 Pesquisa de dados cadastrais da pessoa natural

 Dados cadastrais da pessoa natural



MANUAL DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS 23

Identificado do CPF do responsável, voltamos  
para a página anterior,  onde podemos verificar 
se a pessoa responsável pela  empresa reclamada 
é ou não responsável em outra empresa.

Nesse momento, efetuamos a pesquisa pela CPF 
do responsável, na tentativa de identificar a liga-
ção com outras empresas. Veja o resultado a se-
guir.

 A partir do CNPJ da empresa são obtidos dados básicos 
da empresa. Mas, também, é obtida informação sobre o responsá-
vel  pela empresa, que pode ser  sócio de direito ou sócio oculto, 
sócio de fato.
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 A pesquisa busca pelo CNPJ e identifica o responsável tributário da empresa recla-
mada.
 Efetuando a pesquisa pelo CPF do responsável tributário é possível identificar se 
essa pessoa natural  é  responsável tributário em outras empresas.
 Esse tipo de pesquisa visa obter informações sobre a constituição de outras empre-
sas por sócio oculto, visto que muitas vezes o responsável tributário não consta do quadro 
societário de uma ou algumas das empresas constituídas, mas é o sócio de fato, o que pode 
ser corroborado com o cruzamento de informações obtidas no sistema Bacen CCS.
 No caso supra, embora estejam ocultos os nomes empresárias, é possível verificar 
que se tratam de empresas diferentes nas quais constam o mesmo responsável.

Voltamos para a tela em que são registradas solicitações para obter:
-Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF);
-Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ);
-Declaração de Operações Imobiliárias (DOI);
-Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR).

Através do registro de solicitações é 
possível solicitar informações sobre 
DIPJ, DITR, DOI e DIRPF.

Enviada a solicitação  a res-
posta é encaminhada para a 
caixa de mensagens, de for-
ma  instantânea.
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Clicando na caixa postal serão disponibilizadas todas 
as consultas efetuadas.

Clique aqui para obter as respostas às 
solicitações enviadas.

Clique aqui para visualizar, 
no caso, a DIPJ.
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Empresa com atividade rural – cruzar 
informações com DITR para localizar 
imóvel rural.

Empresa com participação em empresa 
coligada ou controlada – grupo econô-
mico.

DIPJ/PJ SIMPLES - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
DA PESSOA JURÍDICA OU OPTANTE SIMPLES

 Permite consultar o faturamento da empresa, o contador da empresa, se existem 
devedores de curto ou longo prazo dessa empresa, tomadores de serviços, dentre outras 
informações.
 É uma ferramenta importante para verificar a existência de grupo econômico atra-
vés da identificação de empresas coligadas ou controladas.
 Havendo empresa controlada ou coligada, essas informações constarão nas de-
monstrações contábeis com a identificação da participação nas respectivas empresas, in-
clusive com o valor e o percentual do capital participativo.
 A pesquisa para verificar grupo econômico, empresas coligadas e controladas é 
direcionada para empresa de médio ou grande porte. A pesquisa não é destinada para 
empresa de pequeno porte (EPP), microempresa e EIRELI (empresa individual de res-
ponsabilidade limitada), em face das limitações imposta no § 4º pela Lei Complementar 
n. 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).
 A análise das demonstrações contábeis  permite verificar a existência de créditos 
tributários a compensar, sendo possível penhorar os créditos junto à RFB ou Fazenda Es-
tadual anteriormente à compensação.
 A pesquisa permite verificar a existência de depósitos no exterior através de insti-
tuições bancárias nacionais.
 A pesquisa permite verificar a existência do royalties recebidos, visando a penhora 
desses créditos.

COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADORAS
Arts. 1097 e 1099 do CC e Lei n. 6.404/76 
 Controlada: cuja participação no capital de outra sociedade lhe permita a maioria 
de votos nas deliberações dos quotistas ou o poder de eleger a maioria da administração.
 Coligada: quando uma empresa participa, com 10% ou mais do capital da outra, 
sem controlá-la.
 Esse tipo de pesquisa está direcionado para empresas de médio a grande porte.
 Esse tipo de pesquisa, para verificar grupo econômico, não é direcionado para 
empresas EPP (empresa de pequeno porte), microempresas e EIRELI (empresa individual 
de responsabilidade limitada).
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Valor investido  em coligadas ou controladas.

Valor investido  em coliga-
das ou controladas.Empresa controlada.
Controle sobre capital vo-
tante.

Empresa coligada.
Sem participação no capital votante.
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 Impostos a recuperar. Possibilidade de penhorar o crédito junto à Fazenda Estadu-
al ou Federal. A penhora do crédito impossibilita a compensação de tributos ou contribui-
ções pela empresa.

 Ativos financeiros no exterior, vinculado à instituição financeira nacional. Possi-
bilidade de penhora junto à instituição financeira nacional, com determinação judicial de 
repatriar a aplicação financeira.
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DIRPF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA 
PESSOA FÍSICA

 O objetivo é obter informações sobre declarações de bens/ direitos e imposto de 
renda a restituir.
 Suas utilidades processuais são variadas, pois permite, caso a declaração tenha 
sido preenchida corretamente, verificarmos a transmissão de patrimônio, a capacidade 
econômica do contribuinte para adquirir determinado bem (consulta muito útil nos casos 
de embargos de terceiros, quando o terceiro se diz adquirente de boa-fé. Nessas hipóteses, 
uma consulta à capacidade financeira do terceiro, no ano da aquisição, é de grande valia e 
pode trazer surpresas quanto ao terceiro (colaborador do devedor, que “apenas no papel” 
transferiu o bem).
 O IRPF também tem utilidade nas verificações de fraudes com sócios operando 
ocultamente, quando por exemplo, uma pessoa física aparece no CCS como responsável 
ou procurador bancário de uma empresa. Quando consultamos essa pessoa física no IN-
FOJUD, ela não declara recebimentos dessa pessoa jurídica (ver campo rendimentos rece-
bidos de pessoa jurídica pelo titular do IRPF) na qual foi vinculada nas contas bancárias 
lá no CCS. Trata-se de forte indício de fraude, na qualidade de sócio oculto.
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DOI - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS

 O objetivo é obter declarações sobre operações imobiliárias.
 A pesquisa abrange qualquer tipo de operação com imóveis (compra, venda, da-
ção em pagamento, etc.), em qualquer ponto do território nacional.
 É uma ferramenta útil na apuração de fraude à execução e de fraude contra credo-
res.
 Fundamento legal: Lei n. 10.426/2002, art. 8º, e compreende: TABELIONATOS: 
escritura públicas; REGISTRO DE IMÓVES: escritura particular, documento de autori-
dade judicial (formal de partilha, carta de adjudicação, arrematação) e novo registro da 
transmissão efetuada por escritura lavrada em  Tabelionato.

Imposto de 
renda a restituir. 
Há possibilidade 
da penhora 
do imposto 
anteriormente à 
restituição.
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 Importante ferramenta de pesquisa quanto ao inventário e partilha extrajudicial, 
em decorrência da redação do art. 982 do CPC (redação da Lei n. 11.441/2007).
 Seu uso, combinado com o IRPF pode auxiliar na identificação de real alienação 
de imóvel, ou apena fraude processual (basta verificar o valor declarado na DOI para a 
compra/venda, e confrontar com o patrimônio do adquirente – IR – no exercício financei-
ro da aquisição).

Identificação 
do Tabeliona-
to onde efetu-
ada a escritura

Identificação 
do registro 
da escritura 
e número de 
matrícula do 
imóvel

O pagamento 
pode ser a 
vista ou a 
prazo. Sendo 
o pagamento 
a prazo, há 
possibilidade 
da penhora 
dos créditos 
a serem 
satisfeitos ao 
transmitente 
devedor.
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DITR – DECLARAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
 A pesquisa permite verificar a propriedade de imóveis rurais que muitas vezes não 
estão declarados dentro dos bens na declaração de imposto de renda da pessoa natural.
 O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse (inclusive por 
usufruto) de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de 
janeiro de cada ano. (Lei nº 9.393, de 1996, art. 1º; RITR/2002, art. 2º; IN SRF nº 256, de 
2002, art. 1º).
 É contribuinte do ITR aquele que, em relação ao imóvel rural a ser declarado, na 
data da efetiva apresentação da declaração, seja:

a) proprietário;
b) titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro);
c) possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário.

 ITR - CONSIDERAÇÕES
 O ITR nos possibilita visualizar a área do imóvel, a sua ocupação (como reserva 
legal, áreas de pastagens, áreas com cultivo de lavouras, etc.), e no caso de rebanho, a sua 
informação a respeito da composição e número de cabeças.
 Ainda informa, para fins de localização, as matrículas no INCRA e na RFB.
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 Algumas vezes é identificada a declaração do ITR e não é possível obter acesso à 
declaração. Nessas situações é possível consultar o CAFIR – Cadastro de Imóveis Rurais – 
para verificar a situação do imóvel.

 Nessa situação é conveniente solicitar, via ofício,  à RFB a declaração do ITR para 
obter informações sobre a área do imóvel, valor venal declarado (importante para avalia-
ção do imóvel), área tributável, reserva legal, área de preservação permanente, etc.
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BACENJUD
 
 Convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário, via CNJ, possibili-
tando:

a) efetuar bloqueios eletrônicos de valores em contas e aplicações financeiras do 
executado;
b) obter endereços, contas/agências e investimentos ativos e inativos;
c) pesquisar a movimentação financeira;
d) verificar o relacionamento financeiro do executado com terceiros, visando à pe-
nhora de créditos.
e)contatar instituições financeiras para cumprimento de ordens judiciais, por meio  
de pessoas desvinculadas da agência onde o devedor possui conta.

Como a ordem de bloqueio de valores é a modalidade mais comum, apresentaremos ou-
tras funcionalidades do sistema.

Requisitar informações 
relativas a endereços, re-
lação de agências/ con-
tas e extratos bancários.

Requisitar bloqueio de 
valores.
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REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
 Na requisição de informações, podemos ter acesso a saldos (de todos os ativos 
do pesquisado e que a instituição financeira seja custodiadora, o que quer dizer, fundos 
de investimento, renda fixa, ações, planos de previdência, etc.). ATENTAR para o ponto 
essencial: desde que a instituição financeira seja a custodiadora desses ativos.
 Saldos, endereços e relação de agências e contas (este último de pouca utilidade, 
em razão do CCS), são encaminhados via sistema BACENJUD e lidos eletronicamente, tal 
qual pesquisamos os resultados das ordens de bloqueio de valores.
 Já os extratos bancários são encaminhados pelos correios, em até 30 dias corridos 
contados da solicitação.
 Saldos e extratos tem aplicações variadas e importantes nos processos, como por 
exemplo, análise da condição do devedor que alega penhora de sua única fonte de renda, 
ou pretenda fazer acordo na execução por valor menor que o liquidado, alegando escassez 
de recursos, ou pagamento por fora feito nas contas dos empregados (extrato bancário), 
etc.
 Salvo casos específicos, recomendamos sempre as requisições consolidadas, que 
trarão todas as informações de todas as contas e todos os ativos na instituição financeira.

 Identificadas as contas ativas, pode o Juiz do Trabalho determinar, através de Man-
dado de Penhora,  a constrição  de todos os valores a serem creditados nas contas até o 
limite do débito.
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CONTATO COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
 Temos vários relatos de unidades judiciárias que não conseguiram ou tiveram di-
ficuldade em fazer cumprir ordem judicial referente à devedor, quando a ordem foi enca-
minhada à agência bancária do devedor.
 Para essas hipóteses, recomendamos que sejam feito contato com a pessoa desig-
nada para o relacionamento com o Poder Judiciário, cujo telefone encontra-se no campo 
superior direito da página inicial do BACENJUD.
 Essas pessoas, por serem as designadas pelas instituições financeiras, poderão 
orientar e muitas vezes fazer cumprir uma ordem que seja mais detalhada ou mais especí-
fica do que uma ordem comum poderia ser.
 Basta selecionar a instituição financeira, que o sistema apresenta o telefone e o 
nome do contato, ou mais de um nome e telefone.
 Vejamos:
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RENAJUD

 Convênio entre o Denatran e o Poder Judiciário, via CNJ.
 Sistema para pesquisa da propriedade de veículos, utilizando os CPF ou CNPJ das 
pessoas que teriam a propriedade de veículos, ou ainda por meio dos chassis ou placas.
 Pelo sistema é possível fazer a inserção de restrições de transferência, licenciamen-
to ou circulação, bem como inserir a penhora eletrônica do bem.
 A inserção de restrição de circulação tem sua eficácia definida pela atuação das 
Polícia Rodoviária Federal e Polícias Estaduais, pois quando estes Órgão atuam eficaz-
mente, o número de veículos apreendidos é elevado, mas do contrário, essa modalidade é 
de pouca eficácia.
 A penhora eletrônica pode ser utilizada por meio de consulta a sites públicos de 
comércio de veículos, a exemplo de www.webmotors.com.br, quando verificamos o valor 
(no caso, sugerimos o menor) negociado para o bem.
 Salvamos a página de pesquisa nos autos e promovemos a penhora com esses da-
dos.
 Com a nova versão, o RENAJUD passou a ser acessado por meio de certificação 
digital.
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DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO
 Alguns Tribunais Regionais do Trabalho, ou varas cujos Magistrados solicitaram 
acesso, possuem convênios com os Departamentos de Trânsito. Citam-se, como exem-
plos, o GID – Gerenciamento de Informações do Detran – no Rio Grande do Sul e o RI-
JUD – Registro de Informações Judiciais – em Minas Gerais.
 Esses sistemas permitem a obtenção da certidão de propriedade de veículo, obten-
ção de informações sobre gravames constituídos, gravames cancelados e a cadeia dominial 
do veículo desde a emissão da nota fiscal.
 O sistema RIJUD permite inclusive, em caso de arrematação ou adjudicação, efe-
tuar o registro da comunicação de venda pelo juízo trabalhista, a fim de cancelar outros 
registros e permitir a transferência ao adquirente, solucionando um grande problema atu-
al, que é alienação judicial de bem que não consegue ser transferido pelo arrematante/
adjudicante, em virtude de gravames inseridos por outras Varas.
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Possibilidade de incluir a alienação judicial do veículo, solucionando os problemas de 
gravames
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Juntas Comerciais

 Os Tribunais Regionais da 3ª e 4ª Região, dentre outros regionais, mantém convê-
nios com as respectivas Juntas Comerciais, sendo que os convênios permitem pesquisar e 
obter:

A) constituição do quadro de sócios da empresa executada;
B) alterações no quadro social e respectivas datas;
C) alterações na denominação social e respectivas datas;
D) fotocópias do contrato social original e alterações posteriores;
E) informações pelo CPF do sócio da empresa executada, se o mesmo possui par-
ticipação societária em outra empresa registrada dentro do âmbito do Estado onde 
está inserida a respectiva Junta Comercial. Essa última informação é importante 
para a aplicação da Teoria da Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Pesquisa em relação à empresa. Dados cadastrais, 
sócios, alterações, etc.

Pesquisa em relação ao sócio da empresa executada 
e sua participação em outras empresas.
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 Dados da empresa pesquisada.

Identificação da empresa pesquisada.
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 Dados em relação ao sócio da empresa executada e sua participação em outras 
empresas não integrantes da lide.

HOD – HOST ON DEMAND 
Hospedeiro por delegação/autorização

• Consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil.
• Pesquisa de dados de pessoas físicas e jurídicas.
• Pesquisa de fontes de renda das pessoas físicas através da DIRF – Declaração de Imposto 
de Renda Retido na Fonte.
• Pesquisa de participação societária em outras empresas.
• Pesquisa de grupo econômico.
• Ferramenta importante para aplicação da Teoria da Desconsideração Inversa da Perso-
nalidade Jurídica.

Acesso por certificação 
digital
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Acesso por certificação 
digital
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Pesquisa de 
declarações 
processadas. 
Presunção 
da existência 
de bens/
direitos.

 A DIRF revela a existência de diferentes fontes de renda. Fonte de renda que pode 
não decorrer exclusivamente de rendimentos do trabalho.
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Pesquisa para verificar a participação societária em 
empresas.

Clique aqui para consultar a participação societária de um 
pessoa jurídica ou pessoa natural em outra empresa. Essa 
pesquisa é efetuada em âmbito nacional.
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 A pesquisa revela , exemplificativamente, que o sócio pesquisado tem participação 
societária em outras empresas.
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 A ferramenta permite verificar o período de participação na empresa, bem como 
a condição do sócio pesquisado, se administrador ou não.

 Há possibilidade de efetuar pesquisa visando obter informações sobre todos os 
CNPJs da empresa reclamada.
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 Neste exemplo, estabeleceu-se  o intervalo de pesquisa entre o CNPJ com o final 
001 até o CNPJ com o final 100.

 A empresa pesquisada possui diversas filiais.
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 Página de acesso do Bacen CCS, sendo que a senha é a mesma senha do Bacen Jud.

CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL - CCS

• Origem Lei n. 10.701/2003, que inclui o art. 10-A da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 
n. 9.613/98);
• Art. 3º A Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
10A;
• Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de 
correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores.”
• O sistema disponibilizado ao Judiciário permite verificar se os clientes do SFN possuem 
contas de depósito à vista (correntes), contas de investimentos e contas de poupança, não 
apresentando os saldos ou extratos dessas contas (para isso existem o SIMBA e o BACEN-
JUD minuta de requisição de informações).
UTILIDADES E ACESSO AO CCS
 O CCS permite que tenhamos uma visão documental da atuação de sócios ocul-
tos, grupos econômicos, holdings familiares, falsos terceiros que apresentam embargos às 
execuções, etc.
 O CCS também é ferramenta de pesquisa preliminar para o uso do SIMBA.
 Seu acesso é feito com o mesmo operador, usuário e senha do BACENJUD e, em 
certos casos, é necessário que o usuário solicite a liberação do sistema no máster dos tri-
bunais.
 O acesso pode ser feito pelos links dos tribunais, ou pela página do Banco Central 
do Brasil, na aba sistema financeiro nacional https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin.
 O prazo de resposta das instituições financeiras é o mesmo para resposta das or-
dens de bloqueio de valores via BACENJUD, sendo possível, clicando nos botões do resul-
tado, gerar relatórios em formato PDF ou TXT.
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 O resultado da pesquisa efetuada pode ser observado a partir do número da requi-
sição.
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INPI – INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

 A consulta ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial permite que tenhamos 
acesso à registros de marcas, patentes, desenhos ou programas de computadores registra-
dos em nome de pessoas físicas e/ou jurídicas.
 O acesso é simples, feito por meio da página do INPI na internet (http://www.inpi.
gov.br/portal/)
 Uma vez no portal, escolha o item a ser pesquisado.

http://www.inpi.gov.br
http://www.inpi.gov.br
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APÓS A PESQUISA
 Uma vez localizada marca, patente, programa de computador ou desenho que te-
nha utilidade processual, como por exemplo, uma marca que é utilizada em franquias ou 
várias empresas, e por isso recebe royalties, sugerimos, com já fizemos na 25ª Vara de Belo 
Horizonte, que seja localizado o escritório do INPI mais próximo.
 Toda capital normalmente tem um. Depois, encaminhamos um ofício, por AR, à 
esse escritório, ou à sede do Órgão (endereço no site), determinando a penhora da marca, 
por exemplo.
 Passo seguinte seria designar leilão da marca, mencionando no edital as vantagens 
econômicas que ela possui, como por exemplo, os royalties que recebe.
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 REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO - RAB

 Trata-se de acesso ao SACI, que pertence ao Registro Aeronáutico Brasileiro, e 
nesse acesso poderemos identificar a propriedades de aeronaves por pessoas físicas e jurí-
dicas.
 Em virtude de peculiaridades regionais, muitas pessoas físicas ou jurídicas pos-
suem esse tipo de bem, especialmente no centro-oeste e norte do País.
 Para obter o acesso, basta enviar um e-mail funcional para rab@anac.gov.br soli-
citando login e senha de acesso, informando a qual órgão pertence, e que a finalidade das 
consultas será a propriedade de aeronaves por devedores em execução.
 Uma vez localizada aeronave, sugerimos, como já fizemos na 25ª Vara do Traba-
lho, que seja expedido ofício à ANAC, solicitando informação de qual local a aeronave 
encontra-se em solo, bem como determinando que seja lançada penhora nos registros da 
aeronave.
 Após, sugerimos, caso a aeronave esteja em dia com os seguros obrigatórios, que 
ela seja vendida em leilão, ou destinada a locação para que gere recursos para pagamento 
da dívida.
 Desaconselhamos que ela seja mantida em solo, apenas.
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GOOGLE E FACEBOOK

Ferramentas de livres acesso para pesquisa genérica para obtenção
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CNJ – JUSTIÇA ABERTA – PESQUISA DE CARTÓRIO 
JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

 Obtenção de endereço de Cartórios Judiciais e  Extrajudiciais, sendo que os Car-
tórios Extrajudiciais com o intuito de facilitar o registro da Hipoteca Judicial (Cartórios 
de Registro de Imóveis) e o protesto extrajudicial do título executivo judicial (Cartórios 
de Protestos), cuja jurisprudência no TRT da 4ª Região é retratada pela OJ n. 16 da Seção 
Especializada em Execução e pela Súmula n. 57:
 OJ Nº 16: PROTESTO DA SENTENÇA. CABIMENTO. O Juiz pode, de ofício, 
proceder ao protesto extrajudicial da sentença, nos termos da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
mediante expedição de certidão ao cartório competente, independentemente do registro 
da executada no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas, bem como do recolhimen-
to de emolumentos quando o interessado for beneficiário da justiça gratuita.
 SÚMULA Nº 57 – HIPOTECA JUDICIÁRIA. A constituição de hipoteca judiciá-
ria, prevista no artigo 466 do CPC, é compatível com o processo do trabalho. 
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INFORMAÇÕES, SUGESTÕES E
ESCLARECIMENTOS, GENTILEZA CONTATAR:

• Marcos Vinicius Barroso – Juiz do Trabalho Substituto, Auxiliar da 25ª Vara do Trabalho 
de Belo Horizonte/MG – e-mail: marcosvb@trt3.jus.br - 31 – 3330 7525;

• Adilson Kemmerich da Cruz – Analista Judiciário – Vara do Trabalho de Carazinho – 
acruz@trt4.jus.br – 54-3330-1019.


