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Identificar operações envolvendo bens imóveis (compra, venda,
doação, etc.).
Oficiar à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba.

        Em muitas ações civis públicas pela prática de atos de improbidade
que são ajuizadas, não são localizados bens, seja no momento inicial,
quando é decretada a indisponibilidade de bens do requerido, seja no
momento final, para a satisfação do crédito em execução de eventual
sentença condenatória. Diante disso, o Centro de Apoio de Proteção ao
Patrimônio Público organizou relação de sugestão de medidas que
podem ser adotadas para pesquisa e constrição de bens em ambos os
momentos.
 

   Sugere-se também consulta ao Protocolo de Investigação de
“Ocultação Patrimonial”, no seguinte link: https://bit.ly/2VwXCnk
 

 
 

 
 
 

 
Para a utilização dos sistemas e realização das buscas de bens:
 

Criar um procedimento apenso nos autos da investigação principal,
decretando-se fundamentadamente o sigilo.

 

Cadastrar-se nos sistemas de acesso direto do CAEx – Centro de
Apoio à Execução.

 
1) DOI – Declaração de Operações Imobiliárias
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Identificar escrituras públicas não registradas de operações
envolvendo imóveis e procurações por instrumento público de
“laranjas” que são usados por devedores para ocultar bens.
Busca pelo site abaixo, com prévio cadastro no CAEx.
Site: https://censec.org.br

Identificar escrituras de casamento de devedores, a fim de verificar o
regime de bens, para poder constringir parte dos bens em nome do
cônjuge.
Busca pelo site abaixo, com prévio cadastro no CAEx.
Site: http://www.e-certidoes.com.br/

Identificar instituições financeiras nas quais o investigado mantém
ativos ou relacionamentos; procuradores autorizados; e período de
relacionamento.
Busca pelo site abaixo, com prévio cadastro no CAEx.
Site: https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin

Identificar a titularidade do imóvel no qual reside o investigado e que
não se encontra em seu nome, a fim de verificar se está no nome do
cônjuge, familiares ou de laranjas.
Oficiar ao Município requisitando espelho do cadastro imobiliário,
indicando no ofício o endereço completo do imóvel.

2) CENSEC – Sistema do Colégio Notarial do Brasil
 

 
3) IRPEN – Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado
do Paraná
 

 
4) SISBANCEN – CSS
 

 
5) Cadastro Imobiliário da Prefeitura
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Identificar processos judiciais nos quais o investigado tem créditos a
receber e que, portanto, são passíveis de indisponibilidade.
Realizar pesquisa nominal nas Varas Cíveis e da Fazenda Pública da
Comarca de residência do investigado, por meio do site do Projudi.
Site: https://projudi2.tjpr.jus.br/projudi/

Identificar sociedades empresárias que o investigado integra ou já
integrou, principalmente para verificar se não ingressou e logo em
seguida saiu, deixando seus bens ocultados na pessoa jurídica
(indisponibilidade de cotas e aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica direta e inversa).
Requisitar o contrato social e alterações (de sociedades que integra e
já integrou) por meio do CAEx, no site abaixo indicado, ou
diretamente à Junta Comercial do Paraná, informando o CPF do
investigado, mediante inserção do ofício requisitório em seu site, na
aba “Atendimentos a órgãos públicos”.
Site: http://www.caex.mppr.mp.br/pagina-932.html
http://www.empresafacil.pr.gov.br/ 

Identificar aeronaves registradas em nome do investigado.
Busca pelo site abaixo, com prévio cadastro no CAEx.
Site: https://sistemas.anac.gov.br/SACI

Identificar imagens e locais frequentados pelo investigado e seus
familiares, que demonstrem seu padrão de vida (veículos, imóveis,
joias, embarcações, etc.)
Busca de postagens pelo site ou aplicativo da rede social.

6) Projudi-TJPR
 

 
7) Junta Comercial do Paraná
 

 
8) Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
 

 
9) Redes sociais (Facebook e Instagram)
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Identificar bens declarados pelo investigado à Justiça Eleitoral, caso
tenha registrado candidatura em pleito eleitoral.
Busca pelo site abaixo.
Site: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/

Identificar se o investigado possui algum vínculo de emprego, de
modo a requerer indisponibilidade de parte de sua remuneração.
Busca pelo Sistema INFOSEG.

Identificar embarcações registradas em nome do investigado.
Oficiar à Capitania dos Portos do Paraná.
Site: https://www.marinha.mil.br/cppr/

Identificar se o investigado tem animais registrados em seu nome.
Oficiar à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, para
animais registrados no Estado, e à Secretaria de Defesa Agropecuária
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Site: http://www.adapar.pr.gov.br      

10) Tribunal Superior Eleitoral – TSE
 

 
11) CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
 

 
12) Capitania dos Portos do Paraná
 

 
13) Órgãos de registro agropecuário
 

              https://www.gov.br/agricultura/pt-br
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Sistema judicial de indisponibilidade de recursos financeiros.
Requerimento ao juiz.
Site: https://www.cnj.jus.br/bacenjud

Sistema judicial de indisponibilidade de veículos automotores.
Requerimento ao juiz.
Site: https://www.cnj.jus.br/renajud

Sistema judicial para acesso aos dados fiscais.
Requerimento ao juiz.
Site: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/

Sistema do CNJ para rastrear e indisponibilizar todos os bens do
devedor.
Requerimento ao juiz.
Site: https://www.indisponibilidade.org.br/institucional

 
 
 
 
 
 
1) BACENJUD
 

 
2) RENAJUD
 

 
3) INFOJUD
 

 
4) Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
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Medidas judiciais para busca
e constrição de bens

https://www.cnj.jus.br/bacenjud
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Autarquia responsável pelo registro de aeronaves, sendo possível
determinar a indisponibilidade destas.
Requerimento ao juiz, para oficiar: Avenida Presidente Vargas, 850,
14º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.071-001.
Site: https://www.anac.gov.br

Órgão responsável pelo registro de embarcações no Paraná, sendo
possível determinar a indisponibilidade destas.
Requerimento ao juiz, para oficiar: Rua Benjamin Constant, 707,
Centro Histórico, Paranaguá/PR, CEP: 83.203-190.
Site: https://www.marinha.mil.br/cppr/

Autarquia responsável pelo registro de animais no Paraná, sendo
possível determinar a indisponibilidade destes.
Requerimento ao juiz, para oficiar: Rua dos Funcionários, 1559, Bairro
Cabral, Curitiba/PR, CEP: 80.035-050.
Site: http://www.adapar.pr.gov.br

Autarquia responsável pelo registro de animais fora do Paraná, sendo
possível determinar a indisponibilidade destes.
Requerimento ao juiz, para oficiar: Ministério da Agricultura,
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Brasília/DF, CEP: 70.043-900.
Site: https://www.gov.br/agricultura/pt-br

5) Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
 

 
6) Capitania dos Portos do Paraná
 

 
7) Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR
 

 
8) Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
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Sistema judicial para inscrição de devedores em cadastro do Serasa.
Requerimento ao juiz (art. 782, § 3º, do CPC).
Site: https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/
Precedentes: REsp 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma do STJ, j. em 04.02.2020; REsp 1.736.217/SC, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma do STJ, j. em 21.02.2019.

Pedido para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do
devedor, mediante comunicação ao Detran.
Requerimento ao juiz.
Precedentes: AgInt no REsp 1.785.726/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma do STJ, j. em 19.08.2019; REsp 1.782.418/RJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma do STJ, j. em 23.04.2019; RHC
99.606/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma do STJ, j. em
13.11.2018; Acórdão 0056472-39.2019.8.16.0000, Rel. Des. Leonel
Cunha, 5ª Câmara Cível do TJPR, j. em 06.04.2020; Acórdão 0037365-
09.2019.8.16.0000, Rel. Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível
do TJPR, j. em 10.02.2020.

 
 
 
 
 
 
 
1) Inclusão do nome no SERASAJUD
 

 
2) Suspensão da CNH
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Medidas atípicas de execução
de sentença

(art. 139, inciso IV,
do CPC)

https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/


Pedido de apreensão do passaporte do devedor e restrição à emissão
de novo documento, mediante comunicação à Polícia Federal.
Requerimento ao juiz.
Precedentes: HC 478.963/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma do STJ, j. em 14.05.2019; REsp 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma do STJ, j. em 23.04.2019.

Pedido de desconto em folha de pagamento do devedor de parcelas
do débito, mediante comunicação à fonte pagadora.
Requerimento ao juiz.
Precedentes: EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Rel. p/ Acórdão Min.
Nancy Andrighi, Corte Especial do STJ, j. em 03.10.2018; REsp
1.733.697/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma do STJ, j. em
13.12.2018; AI 0017159-08.2018.8.16.0000, Rel. Des. Maria Aparecida
Blanco de Lima, 4ª Câmara Cível do TJPR, j. em 27.09.2018.

Pedido para suspensão do uso dos cartões de crédito do devedor,
mediante comunicação à instituição bancária e à operadora dos
cartões.
Requerimento ao juiz.
Precedente: Acórdão 0039609-08.2019.8.16.0000, Rel. Des. Lilian
Romero, 6ª Câmara Cível do TJPR, j. em 10.12.2019.

3) Restrição ao uso do passaporte
 

 
4) Desconto parcelado em folha de pagamento
 

 
5) Bloqueio dos cartões de crédito
 

 
Diretrizes jurisprudenciais para aplicação de medidas atípicas:
 

Esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito.
 

Razoabilidade e proporcionalidade das medidas.
 

Contraditório do devedor ao requerimento de aplicação das medidas 
 atípicas.

 

Pedido e decisão judicial fundamentados de maneira concreta.
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