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Inconformado com a r. decisão de fls. 368, agrava o exequente, pelas 

razões apresentadas na petição de fls. 370/374, pleiteando a reforma 

da r. decisão de primeiro grau. A agravada não apresentou contraminuta. 

É o relatório. 

  

  

Fundamentação 

  

  

V O T O 

  

Recorre o exequente pleiteando a cassação da decisão de primeiro grau 

que indeferiu a inclusão do CPF dos executados nos órgãos do 

SPC/SERASA, expedição da certidão de protesto, suspensão da CNH, 

cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito dos executados, 

bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel e pesquisa 

Junto a Receita Federal e Plataforma "bitcoin. com"com o intuito de 

identificar se os sócios possuem Criptomoedas. Ante os referidos 

requerimentos, decidiu o juízo de origem: 

  

"Considerando-se que o resultado obtido na pesquisa já realizada não 

apontou indícios de patrimônio para exaurimento da execução, indefere-

se o quanto requerido pelo exequente no Id nº 44c3d73." 

  

Pois bem. Da análise dos autos, entendo que os requerimentos acima 

citados devam ser parcialmente deferidos. Explico. 
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Quanto à suspensão da CNH, cancelamento ou suspensão dos cartões de 

crédito dos executados, bloqueio de serviços de telefonia/internet 

fixa e móvel dos executados, entendo que essas medidas, além de não 

serem eficazes para solução do processo, infringem de forma grave a 

esfera dos direitos fundamentais. Nesse sentido tem reiteradamente 

decidido este E. TRT da 15ª Região (cf. Processo nº 

000201163.2010.5.15.0113 - 5ª Turma - Rel. Luiz Antonio Lazarim - j. 

em 17 

/09/2019; Processo nº 0021100-98.2003.5.15.0022 - 5ª Turma - Rel. 

Gerson Lacerda Pistori, j. em 13/08/2019). 

Ainda que o direito perseguido pelo exequente envolva o adimplemento 

de verbas trabalhistas de nítida natureza alimentar, isso não se mostra 

argumento para que se rompam as fronteiras de direitos cuja efetividade 

é essencial até mesmo para garantir as liberdades democráticas e, com 

isso, até mesmo a eficácia dos direitos sociais. 

O mesmo não se dá com acolhimento do pedido para realização de pesquisa 

junto à Receita Federal e à plataforma "bitcoin.com", com o intuito 

de identificar se os sócios possuem Criptomoedas, visto se tratar de 

uma pesquisa estritamente patrimonial, não sendo empecilho a 

inexistência de convênio junto ao E.Tribunal nesse sentido. 

Já no que se refere à expedição da certidão de protesto e à inclusão 

do CPF dos executados no cadastro do SERASAJUD, assiste razão ao 

exequente, ainda mais considerando que se cuida de uma reclamação 

trabalhista ajuizada em 29/04/2016 voltada ao recebimento de créditos 

trabalhistas, dentre eles verbas rescisórias não quitadas por ocasião 

do término do vínculo empregatício. 

Destaca-se, por oportuno, o dever atribuído à Justiça do Trabalho de 

providenciar o cumprimento de diligências capazes de viabilizar a 

efetividade do comando judicial. 

Sob essa perspectiva e considerando, ainda, o disposto no artigo 4º, 

§3º, da Recomendação nº 03/GCGJT, de 24/07/2018 no sentido de que não 

"se determinará o arquivamento dos autos, provisório ou definitivo, 

antes da realização dos atos de Pesquisa Patrimonial, com uso dos 
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sistemas eletrônicos, como o BACENJUD, o INFOJUD, o RENAJUD e o 

SIMBA, dentre outros disponíveis aos órgãos do Poder Judiciário; e 

da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade 

reclamada, quando pertinente", dou provimento ao apelo para deferir 

a inclusão dos executados no sistema do SERASAJUD, bem como a expedição 

da certidão de protesto em face da executada e de seus sócios.   

PREQUESTIONAMENTO 

Para todos os efeitos, considero devidamente prequestionadas as 

matérias e os dispositivos legais e constitucionais invocados.   

  

  

Dispositivo 

  

  

Pelo exposto, decido conhecer do Agravo de Petição interposto pelo 

agravante ---------- e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para 

determinar o prosseguimento da execução por meio de envio de ofício à 

Receita Federal e à plataforma "bitcoin.com", com o intuito de 

identificar se os sócios possuem Criptomoedas, e para a inclusão dos 

executados no sistema do SERASAJUD, bem como para que se expeça 

certidão de protesto em face da executada e de seus sócios, tudo nos 

termos da fundamentação.   
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Sessão Extraordinária Telepresencial realizada em 30 de março de 2021, 

nos termos da Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 004/2020, publicada 

no DEJT de 07 de abril de 2020, 6ª Câmara - Terceira Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da Décima Quinta 

Região.  Presidiu o Julgamento o Exmo.Sr. Desembargador do Trabalho 

JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, regimentalmente.  

Tomaram parte no julgamento: 

Relator Desembargador do Trabalho JORGE LUIZ SOUTO MAIOR Desembargador 

do Trabalho JOÃO BATISTA DA SILVA 

Juíza do Trabalho LUCIANA NASR 

Convocada a Juíza do Trabalho Luciana Nasr para compor o "quorum", nos 

termos do art. 52, § 6º do Regimento Interno deste E. Tribunal. 

Presente o DD. Representante do Ministério Público do Trabalho. 

ACORDAM os Magistrados da 6ª Câmara - Terceira Turma do Tribunal do 

Trabalho da Décima Quinta Região, em julgar o processo nos termos do 

voto proposto pelo Exmo(a). Sr(a). Relator(a). 



 

Votação unânime, com ressalva de fundamentação do Desembargador do 

Trabalho João Batista da Silva. 

  

  

  

JORGE LUIZ SOUTO MAIOR 

DESEMBARGADOR RELATOR 

CAMPINAS/SP, 20 de abril de 2021. 

ANA MARIA DE OLIVEIRA ROSA AMARAL 

Diretor de Secretaria 
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