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APRESENTAÇÃO

Este Manual tem como base o guia “Manual das Ferramentas Eletrônicas” elaborado
em  março/2015  pelo  CSJT  em  conjunto  com  a  CNEET  e  possui  o  intuito  de  promover o
aprimoramento da fase de execução trabalhista, com vistas à maior agilidade dessa etapa de concretização
do direito do trabalho.

Busca também promover o  uso efetivo e eficaz das ferramentas eletrônicas de pesquisa
patrimonial e de informações de devedores desaparecidos.

Esperamos  que  sirva  de  inspiração  para  um  esforço  constante  de  treinamento  e
capacitação de servidores e magistrados.

Nossos agradecimentos ao colega Adilson Kemmerich Cruz, Analista Judiciário da 4ª
Região,  e  ao Juiz  do Trabalho da 3ª  Região Marcos Vinicíus Barroso pela gentil  cessão dos
direitos do “Manual para Uso das Ferramentas Eletrônicas na Pesquisa de Pessoas e Bens”,
lançado em 2015, obra no qual se baseia este.

Salvador, 7 de agosto de 2018.

Núcleo de Apoio à Execução - NAE
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Exposição de ferramentas eletrônicas decorrentes de convênios firmados pelo CNJ;
convênios firmados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e sistemas públicos
de livre acesso 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 no Núcleo de Apoio à Execução e Pesquisa Patrimonial do TRT5.
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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

esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não
atenderem a tais requisições;

Art. 878 – A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício
pelo Juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não
estiverem representadas por advogado.

PREVISÃO DO USO DAS FERRAMENTAS ELETRÔNICAS NA CONSOLIDAÇÃO DE

PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO:

Art. 6º O desembargador do trabalho corregedor regional e o diretor da Escola Judicial
avaliarão o desempenho do juiz vitaliciando, com fundamento em critérios objetivos de
caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido.
...
V –  o uso efetivo e constante dos Sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e de
outras ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo tribunal;
Art. 26. 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
averiguar-se:
a)o exaurimento das iniciativas do juiz objetivando tornar exitosa a execução
mediante a utilização do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIMBA – Sistema de
Investigação de Movimentações Bancárias e a aplicação subsidiária dos arts. 772 a 777
do CPC;
Art. 76. Cabe ao juiz na fase de execução:
...
III – determinar a revisão periódica dos processos em execução que se encontrem em
arquivo provisório, com a execução suspensa, a fim de renovar providências coercitivas,
por  meio da utilização dos Sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e SIMBA,
valendo-se, se for o caso, da aplicação subsidiária dos arts. 772  a  777 do CPC;
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RECOMENDAÇÃO DO CNJ
Em 09 de março de 2015, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, por

unanimidade, 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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1. PESQUISA DE DADOS – PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

1.1. PESQUISA DE CPF 

O  sistema  SERPRO-HOD  (htps://www47.receita.fazenda.gov.br/g34385j/) é
uma ferramenta  de  consulta  à  base  de  dados  da  Receita  Federal  do  Brasil.
Através dele é possível efetuar, em âmbito nacional:

 pesquisa de dados de pessoas físicas e jurídicas;

 pesquisa de fontes de renda das pessoas físicas através da DIRF;

 pesquisa de participação societária em outras empresas;

 pesquisa de grupo econômico;

Além  disso  é  ferramenta  importante  para  aplicação  da  Teoria  da
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Para  utilizar  o  SERPRO-HOD é  necessário  ser  usuário  cadastrado no Senha
Rede.  O  gerenciamento  dos  usuários  é  feito  pela  SOF  -  Secretaria  de
Orçamentos  e  Finanças  do TRT5 (sof@trt5.jus.br)  sendo permitido um único
cadastro por unidade judiciária.

Passo 1:

Informe  o  CPF,  senha  do  usuário,  caracteres  de  validação  e  clique  em
“Avançar”, ou acesse via certificado digital.
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Logo em seguida o Menu de Sistemas será disponibilizado. No campo ao lado
do item Comando digite a palavra “cpf” e tecle “enter”.

Na próxima tela que se abrirá tecle “enter” novamente.
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Passo 2:

Na tela de consulta por CPF escolha uma ou mais opções:

Explicando as opções:

 Nome: Informe o nome do pesquisado e tecle “enter”. Havendo dúvidas
quanto ao sobrenome você pode digitar o início do nome seguido do símbolo
“*”(asterisco). O sistema retornará as pessoas com aqueles nomes/prenomes e
os respectivos sobrenomes e CPF.

Ex.: ao digitar “ANTONIO CARLOS SOUZA*” serão recuperados os registros das
pessoas  com  este  início  de  nome  “ANTONIO  CARLOS  SOUZA”  e  aquelas  com
continuação do nome “ANTONIO CARLOS SOUZA  ALMEIDA”. “…  SANTOS”,
“… VASCONCELOS”, etc.

Este  recurso  é  muito  útil  no  caso  de  mulheres  que  possuem  nomes  de
solteira/casadas vinculados ao CPF.

 Data de Nasc.: Informe esse dado para limitar a pesquisa apenas às pessoas
que  nasceram  naquela  data  de  nascimento.  Esse  filtro  é  muito  importante
quando nos deparamos com existência de homônimos.

Ex.: ao pesquisarmos “ANTONIO CARLOS*” informando 12/12/1944 como data de
nascimento serão exibidos todos os “ANTONIOS CARLOS…” nascidos naquela data.
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 Fonética:  Para  selecionar  consulta  fonética  use  'X'  ou  'S'.  O  sistema
retornará também o CPF das pessoas cujos nomes diferem na grafia.

Ex.: ao selecionar a consulta fonética para pesquisar o CPF de ANTONIO CARLOS
SOUZA  serão  também  exibidos  os  CPF'S  de  ANTONIO  CARLOS  SOUSA,
ANTONIO CARLOS DE SOUZA, etc. 

 Nome da mãe:  Inserindo  apenas esse dado podemos identificar pessoas
que compõem o núcleo familiar (filhos) da pesquisada.

Ex.: informando apenas o nome de “MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS” como mãe,
identificaremos os filhos(as) cadastrados como tais  1   perante a SRF. 

 Município:

 Código: Informe esse dado para limitar a pesquisa aos contribuintes que
declaram residir naquele município;

 Nome  e  UF:  Preencha  esses  campos  caso  não  saiba  o  código  do
município;

 CEP:  Informando  apenas esse  dado  o  sistema  identificará  todos  os
contribuintes que declaram residir naquele logradouro.

1 Isto porque a informação do nome da mãe é facultativa
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1.2. PESQUISA DE CNPJ

A pesquisa de CNPJ pode ser efetuada através das ferramentas SERPRO-HOD
e/ou JUCEB.

1.2.1. USANDO O SERPRO-HOD

Passo 1:

Repita as ações descritas no passo 1 do item 1.1 até o surgimento da tela “Menu
de Sistemas”. No campo ao lado do item Comando digite a palavra “cnpj” e
tecle “enter”.
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Na próxima tela que se abrirá tecle “enter” novamente.

Passo 2:

Na tela de consulta por CNPJ selecione a opção SEL-2:
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Passo 3:

Aparecerá a tela abaixo:

No campo ao lado do  item 1 digite  a  sigla  “BR” para  pesquisa  em todo o
território nacional ou digite a sigla “BA” para restringir a pesquisa ao estado da
Bahia.

No campo ao lado do item 2 digite a palavra “TODAS”.

No  campo  ao  lado  do  item  4.1 digite  a  razão  social da  pessoa  jurídica
pesquisada, sem acentos e com “c” em lugar de “ç”. 

Caso a pesquisa leve em conta o nome de fantasia da pessoa jurídica, deixe o
campo 4.1 em branco e digite o nome fantasia no campo ao lado do item 5.1. 

Preenchidos estes três campos, tecle “enter”. Havendo resposta(s) à consulta o
sistema retornará na própria tela a mensagem:

Para visualizar o(s) resultado(s) obtidos tecle “F1”.
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Não  havendo  resposta  à  consulta  o  sistema  retornará  na  própria  tela  a
mensagem:

Importante destacar que a obtenção de respostas está condicionada à exatidão
da  grafia  informada  no  campo 4.1  diferentemente  da  pesquisa  de  CPF  que
permite pesquisa com variações fonéticas.
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1.2.2. USANDO A JUCEB

A JUCEB (htp://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/Login.aspx)  é  uma  ferramenta
de consulta à base de dados da Junta Comercial do Estado da Bahia. Através
dela é possível pesquisar e obter, em âmbito regional:

 constituição do quadro de sócios da empresa executada;

 alterações no quadro social e respectivas datas;

 alterações na razão social e respectivas datas;

 fotocópias do contrato social original e alterações;

 participação societária em outras empresas.

Além  disso  é  ferramenta  importante  para  aplicação  da  Teoria  da
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Para  utilizar  a  ferramenta  JUCEB  é  necessário  ser  usuário  cadastrado  no
REGIN.  O  gerenciamento  dos  usuários  é  feito  pela  SETIC
(htps://aplicacoes.trt5.jus.br/asssstnet/) sendo permitido um único cadastro por
unidade judiciária.

Passo 1:

Informe o CPF e senha do usuário e clique em “Entrar”.
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Abra  a  tela  do  REGIN  e  expanda  a  árvore  de  opções  até  aparecer  o  item
“consulta empresas”. Clique nesse item.

Passo 2:

Na tela  CONSULTA SIARCO digite  a  razão  social  da  pessoa  jurídica  a  ser
pesquisada no campo “Nome”,  utilizando acentos e cedilha se for  o  caso,  e
clique no botão “Buscar”:

A quantidade e as informações dos registros encontrados aparecerão ao lado e
abaixo do campo “Total de Registros”.

Para efetuar nova consulta clique no botão “Limpar Filtro”.
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2. PESQUISA DE ENDEREÇOS

As informações mais fidedignas referentes a obtenção de endereços
de  partes  são  aquelas  obtidas  através  do  uso  da  ferramenta
BACENJUD e consulta ao banco de dados da COELBA.

2.1. USANDO O BACENJUD

O  BACENJUD  (htps://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/dologin)  é  uma
ferramenta de interligação entre o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil.
Através dela é possível:

 efetuar  bloqueios  eletrônicos  em  contas  e  aplicações  financeiras  dos
executados;

 obter  endereços,  contas/agências  e  saldos  de  investimentos  ativos  e
inativos;

 pesquisar a movimentação financeira;

 verificar o relacionamento financeiro do executado com terceiros;

 obter  contatos  das  instituições  financeiras,  por  meio  de  pessoas
desvinculadas da agência onde o devedor é correntista.

Para  utilizar  a  ferramenta  BACENJUD  é  necessário  ser  usuário
cadastrado no sistema. O gerenciamento dos usuários é  feito pelo
NAE  –  Núcleo  de  Apoio  à  Execução  (nae@trt5.jus.br)  sendo
permitido cadastro de magistrados e servidores.

Passo 1:

Informe seus dados de usuário nos campos “Unidade”, “Operador” e
“Senha” e clique em “Entrar”.
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Na  próxima  tela,  na  aba  “Minutas”  selecione  a  opção  “Incluir
Minuta de Requisição de Informações”.

Passo 2:

Preencha a tela “Inclusão de Minuta de Requisição de Informações” com os
dados do processo informando no campo “Relação de Pessoas Físicas/Jurídicas
pesquisadas” os CPF's e/ou CNPJ's de interesse em quantidade máxima de 10
(dez) por solicitação de consulta.
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No campo “Informações que deseja requisitar” selecione a opção “Endereços” e
clique no botão “Conferir Dados da Minuta”.

Passo 3:

Na  tela  “Conferência  de  Dados  para  Inclusão  de  Minuta  de  Requisição  de
Informações” verifique a correção dos dados dos pesquisados, insira a senha e
clique no botão “Protocolar”.
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Após, clique em “Confrmar Protocolamento” e anote o número do protocolo.
O  Banco  Central  então  encaminhará  a  solicitação  a  todas  as  instituições
financeiras  (Bancos,  Financeiras,  Administradoras  de  Cartões  de  Créditos,
Cooperativas de Créditos, etc.).

Passo 4:

Decorridas  48 horas da solicitação faça novo login no BACENJUD e na aba
“Ordens Judiciais” selecione a opção “Consultar pelo Número do Protocolo
Registrado no BacenJud”.

Na Tela “Gerenciamento de Ordens Judiciais” informe o número do protocolo
desejado, clique no botão “Consultar”. 

O  sistema  exibirá  o  detalhamento  da  ordem  judicial  com  as  respostas  das
instituições financeiras conveniadas com até 3 (três) endereços por instituição, o
mais atual aparecendo no topo da lista.
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    2.2. USANDO A COELBA

A  COELBA  –  Companhia  de  Eletricidade  do  Estado  da  Bahia
(htp://servicos.coelba.com.br/Pages/todos-os-servicos.aspx)  é  a  concessionária
de energia elétrica do estado.

Através do endereço eletrônico é possível obter informações sobre a existência
de contratos de fornecimento de energia em nome dos executados.

Para ter acesso ao banco de dados da COELBA não há necessidade de cadastro
prévio.

Passo 1:

Acesse o endereço eletrônico acima indicado e no menu “Minha Conta” clique
na opção “Consulta Contrato”.
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Na tela “Consulta de Conta Contrato” selecione CPF ou CNPJ no campo “Tipo
documento”. Digite o número do CPF ou CNPJ no campo “Documento”. Clique
na  caixa  de  verificação  “Não  sou  um  robô”,  faça  a  verificação  solicitada  e
depois clique no botão “Pesquisar”.

O  sistema  exibirá  em  caso  negativo  a  mensagem  “Nenhum  contrato
encontrado” e em caso positivo mostrará a quantidade de contratos existentes
com os respectivos endereços de instalação e eventuais valores em aberto.

Essa aplicação também terá  utilidade na fase de  execução pois  através  dela
podemos  identificar  provável existência  de  bens  imóveis  em  nome  do(s)
devedor(es).

2.3. USANDO OUTRAS FERRAMENTAS

A pesquisa de endereço(s) poderá ser complementada com o uso das seguintes
ferramentas:

2.3.1. USANDO O SIEL

O  SIEL  –  Sistema  de  Informações  Eleitorais
(htps://apps.tre-ba.jus.br/siel/index2.php) é uma ferramenta de consulta à base de
dados do Tribunal Regional Eleitoral – Bahia. Através dela é possível obter:

 endereço do eleitor;

 filiação do eleitor;

 local de votação do eleitor.

MANUAL DE PESQUISA PATRIMONIAL TRT5 26

https://apps.tre-ba.jus.br/siel/index2.php


Para utilizar a ferramenta SIEL é necessário que a própria unidade judiciária firme o
respectivo convênio com o TRE-BA.

Haverá  necessidade  de  cadastramento  através  do  site
(htp://www.tre-ba.jus.br/institucional/siel)  com  preenchimento  de  formulário  e
envio de documentos.

O contato do TRE-BA para solicitação do cadastro é feito  pelo e-mail  sedin@tre-
ba.jus.br ou telefone (71) 3373-7203.

A pesquisa no sistema SIEL permite verificar se o endereço de cadastro do eleitor
sofreu alteração recente ou não. Caso essa alteração seja recente  pode ser obtido,
inclusive, o número do telefone do pesquisado. A prática tem demonstrado 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. 

2.3.2. USANDO O INFOSEG

A Rede INFOSEG (htps://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf) é
uma  rede  que  reúne  informações  de  segurança  pública  dos  órgãos  de
fiscalização do Brasil.  Ela  possibilita, através da Internet, consultas de pessoas
(nome,  endereços, fotos,  filiações, etc), veículos, habilitação para veículos, registros de
armas, processos criminais de suas capitulações no CP, informações fiscais.

A  consulta  aos  registros  do  INFOSEG,  por  enquanto,  se  dá  apenas  mediante
solicitação via e-mail ao NAE (nae@trt5.jus.br), devendo constar o número do processo e
os dados do pesquisado (cpf/cnpj, nome).

O sistema é importante, especialmente para os oficiais de justiça, eis que lhe permite
“conhecer” previamente com que tipo de pessoa terão  contato  nos  processos,
audiências e cumprimento de mandados, além de conter informações patrimoniais.

2.3.3. USANDO O PORTAL SSP/BA

O Portal SSP/BA (htps://www.portalssp.ba.gov.br/) abriga informações idênticas às
da Rede INFOSEG, porém restritas ao estado da Bahia.

O procedimento para consulta também é semelhante ao aplicado no item anterior,
da mesma  forma que o grau de importância.

2.3.4. USANDO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)

As  notas  fiscais  emitidas  por  meio  eletrônico  contem  informações  referentes  ao
endereço de entrega das operações de compra/devolução de mercadorias efetuadas
pelas pessoas físicas/jurídicas.

A obtenção desses documentos está explicitada no item 3.2.1.9 e demanda expedição
de ofício à SRF.
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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), ocultação de bens, etc.
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3. PESQUISA PATRIMONIAL

3.1. PROCEDIMENTO PADRÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL

As  ferramentas  de  pesquisa  patrimonial  disponibilizadas  às  Unidades
Judiciárias devem ser utilizadas sempre em conjunto e com o cruzamento das
informações  obtidas.  O  bom  planejamento  e  execução  da  pesquisa  é
fundamental para garantir o êxito da tarefa.

3.1.2. PLANEJAMENTO DA PESQUISA PATRIMONIAL

Ao iniciar a pesquisa procure responder às seguintes perguntas:

1. Qual o ramo de atuação do(s) pesquisado(s)?

2. A  quem  os  envolvidos  pagam  e  como/onde  eles  recebem?  (clientes  e
fornecedores)

3. A(s)  empresa(s)  está(ão)  aberta(s)/ativa(s)  ou  fechada(s)/inativa(s)?  Se
fechada(s), em que ano isto ocorreu?

3.1.3. ITENS BÁSICOS A SEREM OBSERVADOS

1. Fazer uma página de apoio com o número do processo cabecel, CNPJ e CPF
dos envolvidos. Analisar outros processos do(s) devedores em busca de mais
elementos de informação sobre responsáveis e bens e verificar registrando:

- quem representou a empresa nas audiências;

- quem assinou as procurações;

- os contratos sociais juntados;

- se há penhora ou bloqueio não transferido;

- quais atos de execução foram praticados;

- se houve indicação de bens;

- se houve inclusão de todos os sócios no polo passivo;
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2. Levantar o passivo do(s) devedor(es) junto às demais varas:

a)  Verificar  a  quantidade  de  processos  em  fase  de  execução  nos  quais  a(s)
parte(s)  figura(m)  como  executado(a)(s)  solicitando  ao  NAE  a  geração  do
relatório  “BI”  (planilha  do  excel)  contendo  a  lista  dos  processos.  Para  os
processos  que  tramitam  no  PJ-e  a  solicitação  deverá  ser  encaminhada  ao
NUSOP. Em ambos os casos deverão ser informados os CPF's/CNPJ's;

b) Verificar a quantidade de processos inscritos no BNDT.

Estas ações são importantes para se obter uma estimativa do valor aproximado
da execução, bem como efetuar remessa de eventual sobra de numerário para as
demais Varas.

3.1.4. IDENTIFICANDO FILIAIS

A identificação de  filiais  pode ser  efetuada através  da  ferramenta  SERPRO-
HOD (htps://www47.receita.fazenda.gov.br/g34385j/).

Passo 1:

Acesse o sistema e vá até a tela de consulta por CNPJ, conforme descrito no
item 1.2.1, e selecione a opção CNPJ-2.
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Na próxima tela digite o número básico do CNPJ (os oito primeiros dígitos) e
tecle “F1”.

O sistema exibirá os dados cadastrais do CNPJ pesquisado com várias opções
de consulta. Tecle “F9” para verificar a existência ou não de filiais.
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Em caso positivo  os  dados cadastrais  da(s)  filial(is)  será(ão)  exibido(s)  na(s)
próxima(s) tela(s).

Explicando as opções da tela anterior:

 Operações  de  sucessão:  Tecle  “F2”  para  obter  informações  acerca  da
eventual condição formal de sucedida ou sucessora para aquele CNPJ.

 Demais inf.  cadastrais:  Tecle  “F4” para obter  mais  informações  sobre o
CNPJ pesquisado como: CNAE, NIRE, Natureza Jurídica, Dados do Contador,
Capital Social e outros.

 Quadro societário: Tecle “F6” para obter informações sobre alterações no
quadro social e respectivas datas, muito embora para as empresas situadas no
estado da Bahia a ferramenta ideal para este tipo de aplicação seja a consulta
à JUCEB.

 Declarações IRPJ: Tecle “F11” para obter informações, limitadas até o ano
de 20142, se houve ou não apresentação de Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica à SRF, exercícios/anos calendários declarados, data de entrega,
tipo  de  declaração  (inativa,  lucro  real,  lucro  presumido,  etc.).  Essa  aplicação
também  deverá  ser  utilizada  antes  de  solicitarmos  a  DIPJ/PJ  SIMPL  via
INFOJUD a fim de identificarmos com precisão os exercícios declarados.

2 A partir do ano-calendário 2014 a DIRPJ foi substituída pela ECF, entregue através do ambiente eletrônico SPED e indisponível no INFOJUD.
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3.1.5. IDENTIFICANDO SÓCIOS

A identificação correta dos sócios,  ativos e inativos, datas de entrada e saída,
bem  como  a  movimentação  destes  dentro  da  composição  societária  é
fundamental para o direcionamento da pesquisa.

3.1.5.1. USANDO A JUCEB

A ferramenta ideal  para obtenção detalhada de dados cadastrais  de pessoas
jurídicas  estabelecidas no estado da Bahia é através da consulta à JUCEB. Isto
nos permite 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.

Passo 1:

Acesse o REGIN e vá até a tela CONSULTA SIARCO, conforme descrito no item
1.2.  2  , digite o CNPJ pesquisado no campo “CNPJ” e clique no botão “Buscar”.

Exibido o resultado clique na seta abaixo da coluna “Ações”.
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Uma nova janela se abrirá exibindo a tela “Cadastro de Empresas”. Clique no
botão  ao lado da opção “Quadro Societário”. Será então exibido um quadro
resumo contendo a  composição societária  da empresa com identificação dos
sócios (nome, CPF/CNPJ), data de entrada/saída e qualificação.

Atenção:  para  imprimir  os  dados  desta  tela  NÃO utilize  o  botão  
localizado abaixo da tela, pois o documento gerado exibirá apenas os sócios ativos, sem
considerar os sócios inativos. Use o atalho do teclado “Ctrl” + “p” para fazê-lo.

Passo 2:

Para ter acesso às fotocópias do contrato original e alterações, clique no botão
 ao lado da opção “Histórico”.  Será  então exibido um quadro detalhado

contendo  informações  sobre  os  atos  constitutivos  e  alterações.  Para  gerar  o
documento desejado clique na respectiva seta contida na coluna “GED”. 
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3.1.5.2. USANDO O SERPRO-HOD

A ferramenta ideal  para obtenção detalhada de dados cadastrais  de pessoas
jurídicas  estabelecidas    fora   do  estado  da  Bahia   é  através  da  consulta  ao
SERPRO-HOD. O acesso e as funcionalidades desse sistema estão descritas no
item 3.1.4., páginas 29 a 31.

Na tela “Consulta Externo por CNPJ-2” selecione a opção “F6”.

A próxima tela exibirá um quadro resumo contendo a composição societária
atual da empresa com identificação do sócio responsável e dados dos sócios
como CPF/CNPJ, nome e logo abaixo a qualificação e data de entrada.
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Para  identificar  a  existência  de  sócios  inativos/excluídos  com os  respectivos
dados e data de saída basta teclar “F12”.

O acesso às fotocópias do contrato original e alterações poderá ser realizado
mediante contato via e-mail com o NPP – Núcleo de Pesquisa Patrimonial do
Regional onde está sediada a empresa, valendo-se do instituto da cooperação
judiciária.

MANUAL DE PESQUISA PATRIMONIAL TRT5 36



3.1.5.3. USANDO O INFOJUD

O  INFOJUD  (htps://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index)  é  a
ferramenta de interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal do Brasil
para obtenção de informações em relação às declarações dos contribuintes à
RFB.

Para utilizar o INFOJUD é necessário ser usuário cadastrado – magistrado ou
serventuário por ele autorizado – e possuir cerificado digital. O gerenciamento
dos usuários com o perfil de magistrados é feito pelo Juiz “Master” do TRT5
junto ao INFOJUD.

A administração do cadastro dos serventuários solicitantes (servidores) é feita
pelo próprio Juiz da unidade judiciária (Vara) e as autorizações outorgadas têm
validade de 6 (seis) meses, não havendo limite para o número de usuários do
sistema.

Passo 1:

Clique na opção “Certifcado Digital” e informe suas credenciais ao sistema.

Na próxima tela clique no botão “Outros”.
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Nas opções que se seguirão clique no link “Informações ao Judiciário”.

Obs.: caso essa opção não apareça significa que a autorização outorgada ao servidor pelo
Juiz da Unidade Judiciária expirou e deverá ser renovada.

Após  acesso  ao  sistema,  será  exibido  um  menu  de  opções.  Clique  no  link
“Recuperar NI” e depois em “CNPJ”.
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Passo 2:

Informe o CNPJ pesquisado no campo respectivo e clique no botão “Enviar”.

Serão exibidas as informações do registro cabendo destacar que a indicação do
“CPF do responsável” diz respeito ao responsável tributário, que pode ser sócio
de direito ou sócio oculto, sócio de fato.
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3.1.6. IDENTIFICANDO GRUPO ECONÔMICO

O § 3º do art. 2º da CLT estabelece que não caracteriza grupo econômico a mera
identidade  de  sócios,  sendo  necessárias,  para  a  configuração  deste,  a
demonstração  do  interesse  integrado,  a  efetiva  comunhão  de  interesses  e  a
atuação conjunta.

No que se refere à natureza do grupo econômico os tipos mais comuns são:
familiar, holding, horizontal e vertical.

A verificação de existência de grupo econômico é direcionada para empresa de
médio ou grande porte.  Não se destina a empresa de pequeno porte  (EPP),
microempresa e EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada), em
face  das  limitações  imposta  no  §  4º  pela  Lei  Complementar  nº.  123/2006
(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).

Registre-se que, mesmo não sendo reconhecida a formação de grupo econômico
entre sociedades, é possível alcançar os bens da pessoa jurídica das quais sejam
sócios os executados por meio da desconsideração inversa da personalidade
jurídica.

3.1.6.1. USANDO O SERPRO-HOD

Acesse o sistema e na tela de consulta por CNPJ, conforme descrito no item
1.2.1, selecione a opção SOC-2.
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Na tela  “Consulta  por CNPJ/CPF do sócio” informe o dado de interesse no
campo respectivo (CNPJ com 8 dígitos ou CPF com 9 dígitos) e tecle “enter”.

O sistema exibirá,  caso existam,  outras  participações  societárias do devedor,
inclusive em âmbito nacional.
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3.1.6.2. USANDO A JUCEB

Acesse o sistema e na tela  CONSULTA SIARCO, conforme descrito  no item
1.2.2, digite o CPF ou CNPJ do devedor a ser pesquisado no campo “Cpf Sócio”
ou “CNPJ Sócio” e clique no botão “Buscar”.

A quantidade e as informações dos registros encontrados aparecerão ao lado e
abaixo do campo “Total de Registros”.

Para efetuar nova consulta clique no botão “Limpar Filtro”.
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3.1.6.3. USANDO O INFOJUD3

Acesse o sistema e na tela “Informações ao Judiciário – Recuperar NI CNPJ”,
conforme descrito no item 3.1.5.3, digite o CPF do devedor a ser pesquisado no
campo “CPF Responsável” e clique no botão “Enviar”.

Serão exibidas as informações do registro cabendo destacar que a indicação do
“CPF do responsável” diz respeito ao responsável tributário, que pode ser sócio
de direito ou sócio oculto, sócio de fato.

3 Ver também item 3.2.1.3.3
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3.2. BUSCA DE PATRIMÔNIO

Levantados e registrados os dados indicados no item 3.1 a busca de patrimônio
terá maior efetividade possibilitando a concretização do direito do trabalho.

3.2.1. PESQUISA DE BENS

3.2.1.1. USANDO A COELBA

Utilizando  os  CPF's  e  CNPJ's  identificados  até  esse  momento,  repita  o
procedimento  descrito  no  item  2.2 lembrando  que  os  resultados  obtidos
indicarão provável existência de bens imóveis em nome do(s) devedor(es).
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3.2.1.2. USANDO O COMPROT

O  COMPROT
(htps://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.htmlaajax/processo-
consulta.html)  é  um  sistema  da  Receita  Federal  do  Brasil  para  o
acompanhamento de processos administrativos de todos os tipos. A pesquisa é
livre, sem necessidade de cadastro ou autorização.

Esses  processos  administrativos  podem  estar  relacionados  a  pedidos  de
compensação  de  valores,  restituição  de  valores  ou  créditos  decorrentes  de
operações tributárias  nas quais  o devedor processual  trabalhista entende ser
credor da Fazenda Nacional.

1. Informe o CPF/CNPJ de interesse, digite o código de validação e clique no
botão “Pesquisar”.
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2. A pesquisa revelará todos os processos administrativos em trâmite na RFB.
Clique no processo para verificar o tipo de demanda administrativa.

Será então exibido um resumo com os dados básicos do processo bastando tao
somente verificar o tipo de assunto ao qual se refere.

Caberá então ao Juiz do Trabalho determinar a reserva/penhora do valor em
que a empresa executada busca o ressarcimento de tributos federais  junto à
Receita Federal do Brasil.
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3.2.1.3. USANDO O 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.

Em 09  de  março  de  2015,  o  CNJ  expediu  uma recomendação,  para  que  as
consultas  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
cartórios, 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;

 ECF – Escrituração Contábil Fiscal (substitui a DIPJ a partir de 2015);

 DIRPF – Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física;

 DOI – Declaração de Operações Imobiliárias;

 DITR – Declaração de Imposto Territorial Rural.

Permite também recuperar  número de inscrição e  dados na RFB de pessoas
físicas e jurídicas conforme descrito nos itens 3.1.5.3 e 3.1.6.3 (Recuperar NI).

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

1. Acesse o sistema conforme descrito no item 3.1.5.3 e clique no link “Registrar
Solicitação”.
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2. Na  próxima  tela  “Informações  ao  Judiciário  –  Registrar  Solicitação”
aparecerão os seguintes itens:

 Data da Solicitação: Data e hora da solicitação das informações;

 Tribunal: Tribunal ao qual o Serventuário logado pertence;

 Magistrado Solicitante: Nome do Magistrado que deseja fazer a solicitação;

 Processo: Campo no qual o Serventuário indicará o número do processo ao
qual as solicitações estão associadas (digite o n.º do processo corrido, sem “.”, “-”
nem letras);

 Tipo do Processo: Campo no qual o Serventuário indicará o tipo do processo
ao qual as solicitações estão associadas;

 Vara: Campo no qual o Serventuário indicará a vara judiciária onde tramita o
processo;

 Plantão: Botão para informar se a solicitação ocorre ou não em plantão;

 Justifcativa: Motivo do registro da solicitação (ex.: pesquisa patrimônio devedor
xxx);

 CPF/CNPJ:  Campo no qual o Serventuário indicará o CPF/CNPJ objeto da
solicitação;

 Tipo:  Campo no qual  o Serventuário indicará o tipo de pedido solicitado
(DIRPF, DITR, DIPJ/PJ SIMPL, ECF, Info. Cadastrais, CPMF4 e DOI);

4 Não se aplica aos dias atuais
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 Ano:  Campo  no  qual  o  Serventuário  indicará  o  ano  da  declaração  a  ser
solicitada (tratando-se da DOI o campo a ser preenchido será o Data (MM/AAAA));

 Incluir Pedido: Botão que inclui o novo pedido à lista (podem ser incluídos até
10 (dez) pedidos por solicitação);

 Enviar: Botão que envia a solicitação para processamento.

3. Preenchidos  os  itens  com os  dados referentes  à  pesquisa  clique no botão
“Enviar”.

A tela seguinte informará se o cadastramento da solicitação foi realizado com
sucesso e indicará o número de cadastro alertando que uma cópia da solicitação
será enviada para a caixa postal do Serventuário e também para o magistrado
solicitante.

4. A resposta  à  solicitação pode ser  consultada de imediato bastando que o
Serventuário  acesse  a  caixa  postal  clicando  no  link  “Você  tem  uma  nova
mensagem” (destaque em vermelho).

5. Selecione a mensagem para exibir o seu conteúdo.
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6. Clicando no link “consulta”, indicado na imagem, o usuário visualizará os
dados da solicitação efetuada.

7. Clique no botão  para visualização da declaração.

Quando a declaração for DITR, após o clique no botão   o sistema exibirá
uma tela com a lista das declarações encontradas para o CPF/CNPJ informado.
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3.2.1.3.1. USANDO A 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.

1. Acesse o INFOJUD conforme descrito no item  3.2.1.3 e selecione DIRPF no
campo “Tipo”. No campo “Ano” indique o ano da declaração a ser solicitada.

Dica: use o SERPRO-HOD para identificar se realmente houve declaração para o(s)
exercício(s) de interesse clicando na tecla “F4 Declaracoes” na tela de Consulta CPF.
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2. Ao analisar a DIRPF deve-se atentar para:

 valores  lançados  no  campo  “RENDIMENTOS  TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR” a fim de se identificar
fontes pagadoras ou concluir se o pesquisado é ou não proprietário/sócio da
empresa investigada;

 idem  para  o  campo  “RENDIMENTOS  ISENTOS  E  NÃO-
TRIBUTÁVEIS”,  item “Lucros e  dividendos  recebidos  pelo  titular  e  pelos
dependentes”.  Se  o  valor  declarado  é  muito  superior  aos  rendimentos
tributáveis, há indícios de planejamento tributário e a consequente blindagem
patrimonial;
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 valores  declarados  das  quotas  das  empresas.  Se  forem  irrisórios  e  não
compatíveis aos lucros e dividendos recebidos corroboram a tese de blindagem
patrimonial;

Dica: uma vez identificada esta situação, pode-se colocar as quotas de participação em
hasta publica, pelo valor declarado no IRPF, informando no edital os lucros e dividendos
recebidos no ano anterior.

 existência de imposto a restituir. Há possibilidade da penhora do imposto
anteriormente à restituição.

Observação:  as  declarações  de  “Dinheiro  em meu Poder” são  quase sempre
falsas, normalmente usadas pelo declarante como lastro para algum negócio no
qual não se deseja que o Fisco saiba onde será investido o dinheiro.

3. Outras utilidades:

 a DIRPF permite, caso tenha sido preenchida corretamente, verificarmos a
transmissão  de  patrimônio,  a  capacidade  econômica  do  contribuinte  para
adquirir determinado bem (consulta muito importante 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).

 também  é  muio  útil  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  INFOJUD,  ela  não  declara  recebimentos  dessa  pessoa
jurídica (ver campo “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA PELO TITULAR”) 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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3.2.1.3.2. USANDO A 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.

1. Acesse o INFOJUD conforme descrito no item  3.2.1.3 e selecione DITR no
campo “Tipo”. No campo “Ano” indique o ano da declaração a ser solicitada.
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2. 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.

3. 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
(htps://coletorcafir.receita.fazenda.gov.br/coletor/consulta/consultaCafir.jsf).

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 avaliação do imóvel),  área tributável, reserva legal,  área de
preservação permanente, etc.
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3.2.1.3.3. USANDO A DIPJ/PJ SIMPLES – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA

PESSOA JURÍDICA OU OPTANTE SIMPLES

O  objetivo  é  obter  informações  sobre  o  faturamento  da  empresa,  créditos
tributários  a  compensar,  bens,  depósitos  no  exterior  através  de  instituições
bancárias nacionais, rosalties e tomadores de serviços.

1. Acesse  o  INFOJUD conforme descrito  no  item  3.2.1.3 e  selecione  DIPJ/PJ
SIMPL no campo “Tipo”. No campo “Ano” indique o ano da declaração a ser
solicitada.

Observação: a partir do ano-calendário 2014 a DIPJ/PS SIMPLES foi substituída
pela ECF – Escrituração Fiscal Contábil, que deverá ser entregue até o último
dia útil do mês de setembro do ano em curso via SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital.
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Dica: use o SERPRO-HOD para identificar se realmente houve declaração para o(s)
exercício(s) de interesse clicando na tecla “F11 Declaracoes IRPJ” na tela de Consulta
CNPJ.
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2. Ao analisar a DIRPJ/PJ SIMPLES deve-se atentar para:

  as  informações  contidas  na  “Ficha  01  –  Dados  Iniciais”,  campos
OPTANTE REFIS  e  OPTANTE PAES servirão  como indicadores  da  “saúde”
financeira da empresa naquele período.

Já a confirmação de “Participação Permanente em Coligadas ou Controladas”
denuncia a existência de  grupo econômico. Havendo empresa controlada ou
coligada  essas  informações  constarão  da  “Ficha  62”  com  a  identificação  da
participação nas respectivas empresas, inclusive com o valor e o percentual do
capital participativo.

Diz-se coligada quando uma empresa participa com 10% (dez por cento) ou
mais do capital da outra, sem controlá-la. Diz-se controlada a sociedade de cujo
capital  outra  sociedade  possua  a  maioria  dos  votos  nas  deliberações  dos
quotistas  ou  da  assembleia  geral  e  o  poder  de  eleger  a  maioria  dos
administradores;
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 idem para a “Ficha 03 – Dados do Representante e do Responsável”. Aqui
encontraremos a indicação do representante da PJ,  que pode ou não ser sócio
formal, e a indicação do responsável pelo preenchimento da declaração, que
normalmente  é  o  contador.  Esse  dado  é  importante  pois  havendo  bens
declarados sem o detalhamento, deverá o mesmo ser intimado para fazê-lo;

  idem  para  a  “Ficha  36A  –  Ativo  –  Balanço  Patrimonial”.  Aqui
encontraremos elementos que poderão ser fontes concretas de patrimônio para
as quais deverão ser dados os encaminhamentos necessários;

Observação:  a  repatriação  de  ativos  financeiros  no  exterior  é  mais  viável
quando vinculados à instituição financeira nacional e se dá mediante penhora e
determinação judicial de transferência.
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  idem  para  a  “Ficha  54  –  Discriminação  da  Receita  de  Vendas  dos
Estabelecimentos por Atividade Econômica”. Aqui identificamos informações
sobre o faturamento da PJ;

 idem  para  a  “Ficha  60  –  Identifcação  de  Sócios  ou  Titular”.  Aqui
encontraremos  a  indicação  dos  sócios  com  as  respectivas  participações  no
capital social da empresa.
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3.2.1.3.4. USANDO A DOI – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS

O objetivo é obter declarações sobre operações imobiliárias visando localizar
imóveis  em  nome  dos  devedores.  A  pesquisa  abrange  qualquer  tipo  de
operação com imóveis (compra, venda, dação em pagamento, etc.), em qualquer
ponto do território nacional.

É uma ferramenta útil na apuração de fraude à execução e de fraude contra
credores.

Fundamento legal: Lei n. 10.426/2002, art. 8º, e compreende: 

TABELIONATOS: escrituras públicas; 

REGISTRO  DE  IMÓVEIS:  escritura  particular,  documento  de  autoridade
judicial (formal de partilha, carta de adjudicação, arrematação) e novo registro
da transmissão efetuada por escritura lavrada em Tabelionato.

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).

1. Acesse o INFOJUD conforme descrito  no item  3.2.1.3 e  selecione DOI no
campo “Tipo”. Nos campos Data (MM/AAAA) insira 01/1980 como primeiro
período  colocando  mês/ano  em  curso  no  segundo  período.  (ex.:  01/1980  a
08/2018)

2. A declaração gerada apresentará 6 quadros contendo:

01. Identificação do Cartório que cadastrou a informação na DOI;

02. Identificação da Operação: data de registro, nº de matrícula, etc.;

03. Identificação do(s) Alienante(s): vendedor(es);

04. Identificação do(s) Adquirente(s): comprador(es);

05. Informações sobre a Alienação: tipo, data, forma de pagamento5, valor;

06. Informações sobre o Imóvel: tipo, área, endereço, etc..

5 O pagamento pode ser a vista ou a prazo. Sendo a prazo há a possibilidade de penhora dos créditos a serem satisfeitos ao transmitente devedor.
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Seu uso, combinado com o IRPF pode auxiliar na identificação de real alienação
de imóvel, ou esvaziamento do patrimônio em fraude à execução (basta, por
exemplo, verificar o valor declarado na DOI para a compra/venda, e confrontar
com o patrimônio do adquirente – IRPF – no exercício financeiro da aquisição).

Há também indício de fraude quando constatada transação em período no qual
o vendedor já integrava execução trabalhista, idem para transação envolvendo
familiares (conjugues, pais, filhos, irmãos, etc.) ou com pessoas jurídicas com a
denominação  “EMPREENDIMENTOS”,  “EMPREENDIMENTOS  E
PARTICIPAÇÕES”, “PATRIMONIAL”.
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3.2.1.4. USANDO O INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A  consulta  ao  Instituto  Nacional  da  Propriedade  Industrial
(htps://gru.inpi.gov.br/pePI/)  permite  que  tenhamos  acesso  a  registros  de
marcas,  patentes,  desenhos  ou  programas  de  computadores  registrados  em
nome de pessoas físicas e/ou jurídicas.

1. Acesse o portal e faça seu cadastro para obter login e senha se tiver interesse
ou simplesmente clique no botão .

2. Escolha o item a ser pesquisado.
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Na  próxima  tela  clique  na  opção  “Titular”,  insira  o  argumento  de  busca
desejado e clique no botão “pesquisar”.

3. Identificada a existência de registro(s) clique no nome do titular exibido.

O sistema exibirá as respostas àquela opção escolhida no item 2. No exemplo
abaixo as “marcas” de propriedade da Instituição Baiana de Ensino Superior
Ltda.
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Uma vez localizada marca, patente, programa de computador ou desenho que
tenha utilidade processual, como por exemplo, uma marca que é utilizada em
franquias  ou  várias  empresas,  e  por  isso  recebe  rosalties,  a  penhora  desta
poderá ser efetuada mediante expedição de ofício ao escritório do INPI mais
próximo.

Dica: uma ferramenta bastante útil na identificação de CNPJ detentor de marcas que
possuem endereço eletrônico é o Registro (www.registro.br).

 Acesse o site e na aba “Tecnologia” clique em “Ferramentas”.

 Na próxima tela clique na opção  

 Digite o endereço eletrônico de interesse e clique em “consultar”.

 O sistema exibirá a razão social, o CNPJ e o nome do responsável por aquele domínio.
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3.2.1.5. USANDO O SERPRO-HOD

O objetivo é  identificar  fontes  de  renda das  pessoas  físicas  provenientes  de
relação  empregatícia,  participação  societária  em  empresas,  aplicações
financeiras (CDB,  RDB,  Fundos de Investimento,  etc),  planos de previdência
privada, títulos de capitalização, aposentadoria e outros.

1. Acesse o SERPRO-HOD e na tela de exibição dos dados cadastrais referentes
ao CPF pesquisado clique na tecla “F12 Cons. Externas”.

2. Na próxima tela clique na tecla “F4 DIRF” e serão mostrados os dados (ano,
CNPJ  e  nome)  das  fontes  pagadoras  que  informaram  à  RFB
pagamentos/rendimentos auferidos pela pessoa física.

Identificada(s)  a(s)  fonte(s)  há  a  possibilidade  de  bloqueio/penhora  do(s)
ativo(s)  financeiro(s)  mediante  expedição  de  ofício(s)  à(s)  instituição(ões)
detentora(s) do(s) ativo(s)/crédito(s).
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3.2.1.6. USANDO O PENHORA ONLINE

O PenhoraOnline (htps://www.penhoraonline.org.br/) é um sistema eletrônico
gerenciado pela ARISP – Associação dos Registradores Imobiliários do Estado
de São Paulo, mas com alcance em outros estados do país.

O uso como ferramenta de pesquisa patrimonial permite identificar a existência
de imóveis registrados nos cartórios dos estados do RJ, SC, RS, PA, SP, ES, PR,
RN, CE, RO, AP e PE, através do CPF/CNPJ dos executados.

É possível ainda obter a certidão digital através do número de matrícula do
imóvel, bem como efetuar solicitação de penhora, arresto ou sequestro.

O acesso  ao  sistema é  feito  utilizando  o  certificado digital.  A solicitação de
cadastramento  de  novos  usuários  deverá  ser  encaminhada  ao  NAE
(nae@trt5.jus.br).

1. Entre  no site  www.penhoraonline.com.br e  clique em “Autenticação  com
Certifcado Digital”.
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2. Será exibida a tela inicial. Escolha a opção “Pesquisar ou pedir certidão”.

3. Na próxima tela clique em “Novo processo”.
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4. Informe o número do processo e a natureza da ação.

5. Efetue o cadastramento das partes informando os dados do(s) executado(s) e
do exequente clicando em “Cadastrar parte” após a inserção de cada parte.

Findo o cadastramento das partes, clique em “Concluir e prosseguir”.
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6. Na próxima tela indique a pessoa a ser pesquisada e o tipo de pesquisa. Por
Pessoa  Física/Jurídica  a  busca  será  feita  por  CPF  ou  CNPJ.  Selecione  por
matrícula apenas caso saiba qual cartório e n.º de matrícula a ser solicitada.

Clique em “Prosseguir”.

7. Escolha o estado a realizar a pesquisa (os estados conveniados com a ARISP são
aqueles com uma tonalidade mais clara no mapa).
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8. Selecione a(s) comarca(s) a realizar a pesquisa, confirme a ciência e clique em
“continuar”.

9. O  sistema  retornará  o  “status”  de  cada  cartório  pesquisado.  Selecione  o
campo onde foram localizadas ocorrências e clique em “Prosseguir”.
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O sistema dará duas opções de pesquisas:

a) informar somente os imóveis/direitos de que seja proprietário/titular;

b)  informar  também  os  imóveis/direitos  que  foram  transferidos.  Neste  caso
informar a data para realizar a pesquisa.

10. Verifique  os  dados  do  pedido  e  conclua  com  a  opção  desejada.  Para
prosseguir  com  a  pesquisa  com  relação  aos  demais  devedores  do  processo
clique em “Concluir e solicitar mais certidões”.
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11. Para visualizar a resposta de solicitação de certidão, clique em “Consultar
pedidos de Certidão”.

Preencha o campo “Data da Solicitação” com o período desejado e clique em
..

Após a resposta imprima a certidão requerida clicando ícone do pdf.
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3.2.1.7. USANDO OS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA

Por determinação legal, todos os órgãos de administração direta, autárquica e
fundacional 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:

a)  Contratos  de  Fornecimento  de  Bens:  Informações  sobre  os  contratos  de
Fornecimento de Bens (ex: computadores, veículos, equipamentos hospitalares,
mesas escolares etc);

b) 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);

c)  Contratos  de  Serviço  de  Terceiros: Informações sobre os contratos de
fornecimento de serviços de terceiros (ex: monitoramento e segurança, vigilância,
motorista, limpeza, manutenção de elevador etc).

A pesquisa também pode ser efetuada em relação aos vencimentos dos servidores
públicos demandados na Justiça do Trabalho.
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3.2.1.8. USANDO O RAB/SACI – REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO

O sistema RAB/SACI (htps://sistemas.anac.gov.br/saci/) é uma ferramenta de
consulta à base de dados do Registro Aeronáutico Brasileiro.

O  objetivo  é  identificar  a  propriedades  de  aeronaves  por  pessoas  físicas  e
jurídicas  através  de  acesso  ao  SACI,  que  pertence  ao  Registro  Aeronáutico
Brasileiro.

A consulta ao sistema poderá ser efetuada junto ao NAE (nae@trt5.jus.br). Para
obter  acesso  direto  à  ferramente,  basta  enviar  um  e-mail  funcional  para
rab@anac.gov.br  solicitando 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.

1. Acesse o SACI e insira o login e senha recebidos.

2. Na próxima tela selecione a opção “PESQPO Pesquisa por Proprietário ou
Operador” e clique em .
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3. Escolha a opção de consulta e clique em “Pesquisar”.

Uma vez localizado o bem deve-se oficiar à ANAC solicitando informação do
local no qual a aeronave encontra-se em solo, bem como determinando que seja
lançada penhora nos registros do aparelho.

Após, caso esteja em dia com os seguros obrigatórios, deverá a aeronave ser
vendida  em  leilão  ou  destinada  a  locação  para  que  gere  recursos  para
pagamento da dívida., não sendo recomendável deixá-la apenas em solo.
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3.2.1.9. USANDO O SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

O SPED (htp://sped.rb.gov.br/) foi instituído pelo Governo Federal em janeiro
de 2007 e constituiu-se em grande avanço na informatização da relação entre o
fisco e os contribuintes.

Nesse ambiente eletrônico transitam e são transmitidas pelos contribuintes as
obrigações  acessórias  destinadas  às  administrações  tributárias  e  aos  órgãos
fiscalizadores, abrigadas em 12 módulos.

Explicando os módulos:

 CT-e:  O  Conhecimento  de  Transporte  eletrônico  (CT-e)  armazena  e
documenta eletronicamente as prestações de serviços de transportes de cargas
(rodoviário, aquaviário, aéreo, ferroviário);

 ECD: A Escrituração Contábil Digital (ECD) substituiu a escrituração em
papel dos livros diário, razão e seus auxiliares, balancetes diários, balanços e
fichas de lançamento;

 ECF: A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a DIPJ, a partir do ano-
calendário 2014;
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 EFD Contribuições: A EFD Contribuições trata-se de arquivo digital a ser
utilizado na escrituração da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins;

 EFD ICMS IPI:  A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital
que engloba um conjunto de escriturações de documentos fiscais, registros de
apuração  de  impostos  e  outras  informações  de  interesse  dos  Fiscos  das
Unidades Federadas e da SRF;

 EFD-Reinf:  A  Escrituração  Fiscal  de  Retenções  e  Outras  Informações
Fiscais  (EFD-Reinf)  tem  por  objeto  a  escrituração  de  rendimentos  pagos  e
retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte;

 e-Financeira: A e-Financeira é um conjunto de arquivos digitais contendo
informações relativas às operações financeiras (cadastro, abertura, fechamento,
movimentação)  prestadas  obrigatoriamente  pelas  pessoas  jurídicas  que
comercializam/administram planos  de  previdência  complementar,  fundos de
aposentadoria programada individual, consórcios, custódia de ações, aplicações
financeiras e seguros de pessoas;

 eSocial:  O  Sistema  de  Escrituração  Digital  das  Obrigações  Fiscais,
Previdenciárias e  Trabalhistas (eSocial)  é  o  meio pelo qual  os empregadores
comunicam ao Governo as informações relativas aos trabalhadores;

 MDF-e:  O  Manifesto  Eletrônico  de  Documentos  Fiscais  (MDF-e)  é  um
documento digital para vincular documentos fiscais transportados na unidade
de carga;

 NFC-e: A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) é o documento
digital que substituiu a nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom
fiscal, utilizados na venda ao consumidor final;

 NF-e: A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é o documento digital que atende a
todas as outras situações possíveis, desde as operações de compra e venda, até
as operações de devolução ou transferência de mercadorias, exportação etc. Ela
substituiu a nota fiscal impressa modelos 1 e 1-A;

 NFS-e: A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é o documento digital
gerado  e  armazenado  pela  prefeitura  ou  outra  entidade  conveniada  para
documentar as operações de prestação de serviços.

Os  arquivos  associados  a  cada  módulo  e  relacionados  aos  executados
pesquisados  devem  ser  solicitados  via  ofício  à  Superintendência  da  Receita
Federal do estado informado como domicílio fiscal do declarante.
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Para leitura dos arquivos é preciso efetuar o download dos validadores que
darão tratamento às informações contidas em cada módulo.

O tipo  de  informação  desejada  é  o  que  definirá  qual(is)  módulo(s)  terá(ão)
utilidade para a pesquisa não sendo necessário, portanto, a solicitação de todos
eles à RFB.

A  ECF, a  ECD e a  e-Financeira são os módulos que mais se destacam como
fonte de identificação de patrimônio.

Utilize o eSocial e a e-Financeira para identificar PGBL/VGBL.
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3.2.1.9.1.  USANDO  A  ECF  –  ESCRITURAÇÃO  CONTÁBIL  FISCAL  e  a  ECD  –

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Conforme destacado no item 3.2.1.3.3, a partir do ano-calendário 2014 a DIPJ/PJ
SIMPLES  foi  substituída  pela  ECF  –  Escrituração  Contábil  Fiscal  que  será
transmitida anualmente ao SPED.

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive
imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, arbitrado ou presumido,
exceto  aquelas  optantes  pelo  Simples  Nacional,  os  órgãos  públicos,  as
autarquias, as fundações públicas e as pessoas jurídicas inativas.

A ECF é composta por 14 blocos que armazenam informações econômicas e
gerais.

Cada bloco armazena determinado tipo de informações a exemplo:

 Bloco 0 (zero): dados cadastrais;

 Bloco L: balanço patrimonial (lucro real);

 Bloco P: idem (lucro presumido);

 Bloco Q: livro caixa;

 Bloco U: balanço patrimonial (imunes e isentas);

 Bloco W: declaração país a país;
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 Bloco  X:  informações  econômicas  (operações  com  comércio  exterior,
comércio eletrônico, rosalties, recebimentos, etc.);

 Bloco Y: informações gerais (ativos no exterior, identificação e remuneração
de sócios, dirigentes, conselheiros, sucessões, etc.).

A ECF é solicitada  via INFOJUD.  Antes da solicitação deve-se acessar o site
(htp://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/) e selecionar a
opção “CNPJ e Ano” inserindo esses dados nos campos apropriados, digitando
os caracteres de validação e após, clicando em “Filtrar”.

Havendo declaração o sistema exibirá a resposta.
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Uma  vez  gerado  o  relatório  deve-se  atentar  para  as  informações  de  maior
relevância,  em moldes  similares  aos aplicados na análise  da DIPJ/PS SIMPL
conforme item 3.2.1.3.3.

3.2.1.10. USANDO O DOSSIÊ INTEGRADO

O Dossiê Integrado é um relatório elaborado pela RFB que contem informações
fiscais  do  contribuinte  pessoa  física  ou  jurídica  consolidadas  através  de
consultas a vários bancos de dados da própria Receita Federal.

Dentre esses bancos de dados podemos destacar:

 DIMOB: A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias traz
informações sobre valores recebidos pelo devedor em razão de relação locatícia
como locador, bem como a respeito de operações de construção, incorporação,
loteamento e intermediação de negócios jurídicos imobiliários;

 DOI:  A  Declaração  de  Operações  Imobiliárias  informa toda  e  qualquer
operação imobiliária realizada no país;

 DIMOF:6 A  Declaração  de  Informações  sobre  Movimentação  Financeira
abriga resumo das movimentações financeiras efetuadas pelo investigado em
todo o sistema financeiro nacional;

 DECRED:  A Declaração de Operações com Cartão de Crédito apresenta
informações sobre gastos/recebimentos do devedor mediante uso de cartões de
crédito.

6 A partir de 2015 os dados constantes da DIMOF só serão obtidos através da e-Financeira
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Além  disso  o  Dossiê  Integrado  apresenta  informações  sobre  variação
patrimonial, investimentos, rendimentos de aplicações, PGBL, VGBL, execuções
fiscais, COMPROT, títulos de capitalização, dívida ativa e outros.

A  leitura  do  Dossiê  Integrado  completo  revela  diversas  operações  do
investigado,  dados  importantes  acerca  de  contas-correntes  movimentadas,
bancos utilizados para as operações,  situação patrimonial e possibilita ampla
leitura do comportamento econômico do devedor pessoa física ou jurídica.

A solicitação do Dossiê Integrado é feita via expedição de ofício à SRF do estado
solicitando  o  envio  das  informações  em  PDF  ou  meio  magnético  (formato
compatível com planilha “Excel” ou. Csv).
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3.3. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO

As ferramentas e sistemas apresentadas até o item 3.2 auxiliam na pesquisa de
patrimônio. Uma vez identificados os bens, o próximo passo é a utilização das
ferramentas de execução forçada visando a constrição dos ativos financeiros,
bens móveis e imóveis localizados em nome do devedor.

3.3.1. USANDO O BACENJUD

Acesse  o  BACENJUD  conforme  descrito  no  item  2.1.,  passo  1,  e  na  aba
“Minutas” selecione a opção “Incluir Minuta de Bloqueio de Valores”.

Siga as instruções contidas na primeira parte do passo 2 e depois, no campo
“Valor do bloqueio” informe o valor ali requerido, observando se o devedor
possui conta cadastrada para bloqueio. Como opção pode-se informar contas
específicas a serem bloqueadas.

Prossiga com as ações descritas no passo 3 e passadas 48 horas do envio da
ordem execute o passo 4.

Visando  uma maior  efetividade do  BACENJUD deve-se,  simultaneamente  à
ordem  de  bloqueio,  requisitar  informações  sobre  o  saldo  consolidado.  Não
havendo êxito integral na ordem de bloqueio é importante também solicitar os
extratos consolidados do período anterior e  posterior  ao dia  da ordem para
verificar eventual descumprimento da determinação pela instituição financeira.
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Tanto o saldo quanto os extratos são obtidos da mesma forma que os endereços,
conforme explicitado no item 2.1. Os saldos são encaminhados via BACENJUD
e  lidos  eletronicamente,  assim  como  as  ordens  de  bloqueio  e  consultas  de
endereço.

Já  os  extratos  bancários  e  as  respostas  oriundas  das  corretoras  de  valores
mobiliários/distribuidoras de títulos são encaminhados pelo correio em até 30
(trinta) dias corridos contados da solicitação.

Observação: ao longo do ano de 2018 foram efetuadas algumas alterações no
funcionamento do BACENJUD a exemplo:

 ampliação do número de instituições financeiras participantes, a exemplo
de:  distribuidoras  de  valores  mobiliários,  corretoras  de  câmbio  e  de  valores
mobiliários, sociedades de crédito, financiamento e investimentos, sociedades
de  crédito  imobiliário,  cooperativas  de  crédito,  bolsas  de  valores  e  de
mercadorias e de futuros e outros;

 efetivação de nova pesquisa para cumprimento da ordem de bloqueio até
16:59hr;

 possibilidade  de  emitir  ordem  de  bloqueio  com apenas  oito  dígitos  do
CNPJ (automaticamente estendida aos ativos da matriz e das filiais);

 possibilidade da coexistência de várias ordens de bloqueio;

 possibilidade de inclusão, ou não de bloqueio em conta-salário.

ATENÇÃO:  NÃO  LIBERAR  BLOQUEIOS  NO  VALOR  DE  R$  0,01 (UM
CENTAVO DE REAL) PROVENIENTES DE CVM, DVM E AFINS. 

Identificada  a  existência  de  ativos  bloqueados  por  bolsa  de  valores,
corretoras/distribuidoras  de  títulos  e  valores  mobiliários  essas  deverão  ser
oficiadas para detalhar os tipos de ativos.

Havendo ativos  depositados na  B3 S.A.  -  Brasil,  Bolsa,  Balcão, antiga BM &
FBOVESPA, a solicitação de bloqueio é cumprida pelo  custodiante.  A venda
será feita pelo intermediário ou liquidante.

Havendo ativos  escriturados na B3, a solicitação de bloqueio é cumprida pelo
escriturador e para a venda deve haver indicação do intermediário pelo Juízo.

Alguns ativos podem ser de difícil monetização/comercialização e nestes casos
a  reversão  do  ativo  em prol  da  execução  se  torna  às  vezes  inviável  exceto
quando há interesse do exequente em adjudicar o bem.
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3.3.2. USANDO A CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

A  Central  Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens
(www.indisponibilidade.org.br)  é  um sistema  que  integra  ordens  judiciais  e
administrativas sobre indisponibilidade de bens.

Através dela é possível indisponibilizar bens imóveis em nome do devedor em
qualquer lugar do país.

Para acessar a CNIB é necessário utilizar o  navegador Google Chrome e ter o
Certificado  Digital  tipo  A3.  O  gerenciamento  dos  usuários  com  o  perfil
magistrado é feito pelo NAE (nae@trt5.jus.br) havendo três perfis de acesso:

 Magistrado:  permite  cadastrar,  ativar  e  desativar  usuário,  realizar
consultas, cadastrar e aprovar ordem de indisponibilidade no sistema;

 Assessor  Máster:  permite  cadastrar,  ativar  e  desativar  usuário,  realizar
consultas, cadastrar e aprovar ordem de indisponibilidade no sistema feito pelo
próprio;

 Assessor: cadastra ordem de indisponibilidade, realiza consultas e aguarda
aprovação do magistrado.

1. Acesse o site e clique na imagem do certificado digital para se autenticar.

Observação:  Ao  acessar  o  sistema  pela  primeira  vez  aparecerá  uma  tela
solicitando dados pessoais complementares. Preencha os campos e clique em
“Salvar”.
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2. Na tela seguinte escolha a opção Incluir Indisponibilidade.

Preencha as informações conforme solicitado e clique em “continuar”.

3. Informe o CPF/CNPJ a ser indisponibilizado e clique em “Buscar”.

O nome será  preenchido automaticamente de  acordo com dados da Receita
Federal. Clique em “Inserir” para incluir o CPF/CNPJ que ficará indisponível.
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Caso  queira  cadastrar  mais  partes  preencha  o  CPF/CNPJ  e  clique  em
“Continuar”.

4. Nesta tela o sistema disponibiliza o resumo da Ordem de Indisponibilidade.
É  possível  “Corrigir”,  “Confirmar  a  Ordem  de  Indisponibilidade”  ou
“Cancelar”. Neste caso, clique em “Confrmar a Ordem de Indisponibilidade”.

Atenção:  pedidos  de  indisponibilidade  cadastrados  por  usuário  com  perfil
“Assessor” necessitam de aprovação do magistrado.
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5. Após confirmar a indisponibilidade será possível imprimir o protocolo.

A partir do horário informado no campo “Data do Cadastramento” os cartórios
de todo o país estão impossibilitados de alterar titularidade/registrar alienação
de bens imóveis em nome do devedor.

Caso o Registro de Imóveis localize bens, a indisponibilidade será averbada na
matrícula. O cartório informará o número da respectiva matrícula no sistema.

6. Para visualizar as respostas, clique no submenu “Ordens Respondidas”. Para
ter informação individual e detalhada do protocolo, clique na pasta amarela.

É possível  fazer o filtro indicando o CPF/CNPJ ou Número do Protocolo ou
Número do Processo ou o Código Hash da solicitação e clique em Pesquisar.

ATENÇÃO:  NÃO  EXPEDIR  CERTIDÃO  DE  CRÉDITO  SEM  ANTES
CADASTRAR  ORDEM  DE  INDISPONIBILIDADE  EM  DESFAVOR  DOS
DEVEDORES.
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3.3.3. USANDO A CNSEG – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS

GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO

A  aplicação  de  recursos  em  fundos  de  previdência  privada,  vida  ou
capitalização,  inclusive  em  nome  de  familiares,  tem  sido  bastante  utilizada
pelos devedores com o intuito de fugir das execuções trabalhistas. Acresça-se a
isso  o  fato  deste  tipo  de  ativo  não  ser  alcançado  pelas  ordens  de  bloqueio
emitidas pelo BACENJUD.

A  ação  ideal  para  evitar  a  burla  é  a  expedição  de  ofício à  CNSEG
(www.cnseg.org.br)  para  que  identifique  junto  às  suas  filiadas,  a  posse  ou
cessão de direitos (indicando valor, data da transação e nome do beneficiário)
pelo executado em planos de previdência (PGBL, VGBL ou outro), títulos de
capitalização ou quaisquer ativos perante aquela instituição. 

Deverá  também  constar  do  ofício  a  determinação  de  imediato  bloqueio  até
ulterior deliberação.
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3.3.4. USANDO O PENHORA ONLINE

O PenhoraOnline, além de possibilitar pesquisa, também pode ser usado para
efetuar penhora, arresto ou sequestro de bens imóveis do devedor, caso o bem
esteja registrado em cartório num dos estados filiados ao sistema eletrônico: RJ,
SC, RS, PA, SP, ES, PR, RN, CE, RO, AP e PE.

1. Acesse  o  sistema  e  repita  os  passos  de  1  a  5  contidos  no  item  3.2.1.6
escolhendo a opção “Solicitar averbação de Penhora, Arresto e Sequestro” no
passo 2 e cadastrando o processo em “Novo processo” se for o caso.

2. Selecione no mapa o estado onde está localizado o cartório que irá atender ao
pedido (os estados conveniados com a ARISP são aqueles com uma tonalidade
mais clara no mapa).

3. Será carregada a tela para preenchimento. O cadastro está divido em etapas:

 Informações do Imóvel;

 Campo Penhora:

  selecione  a  opção  Penhora/Sequestro  e  Arresto  no  campo  “tipo  de
constrição”;

 caso o titular não seja proprietário do imóvel, selecionar a opção “Não” e
preencher conforme solicitado;

 Dados do Advogado e Forma de pagamento dos emolumentos: informar os
dados do advogado da parte que fará pagamento das custas, caso seja “depósito
prévio”.  Nessa  forma  de  pagamento  o  advogado  cadastrado  e  a  vara  que
realizou a solicitação da penhora receberão e-mail com um link para emissão do
boleto para quitação das custas e emolumentos;

Caso  ainda  possua  outras  partes  ou  imóvel  a  ser  cadastrado,  clique  em
“Confirmar e incluir outro imóvel”. Se deseja concluir clique em “Continuar”.
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4. Confira as informações cadastradas. Após, clique em “continuar”.

5. Solicitação  concluída.  Poderá  ser  impressa  a  certidão,  o  comprovante  de
remessa ou selecionar a opção “Sair e Aguardar Resposta”.
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6. Procedimentos do Registro de Imóveis:

 o cartório recebe a solicitação;

 o cartório prenotará e terá 5 (cinco) dias para informar o valor das custas (no
caso de recolhimento dos emolumentos) ou responder com exigência;

 a prenotação terá o vencimento de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da
solicitação;

 o  cartório  responderá  até  o  final  do  vencimento  da  prenotação  com  a
matrícula registrada/averbada.

Observação:  quando  houver  recolhimento  de  custas  o  Registro  de  Imóveis
somente  realizará  o  registro/averbação  após o  pagamento  das  mesmas.  Não
havendo pagamento até o final da prenotação o Registro de Imóveis responderá
com nota de exigência sem realizar o registro.
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3.3.5. USANDO O RENAJUD

O  RENAJUD  (htps://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/login.jsf)  é  uma
ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de
Trânsito  –  DENATRAN,  possibilitando  a  efetivação  de  ordens  judiciais  de
restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores
– RENAVAM, em tempo real.

Através dele também é possível:

 pesquisar  a  propriedade  de  veículos  utilizando-se  o  CPF  ou  CNPJ  dos
executados, o número do chassi ou ainda a placa policial;

 inserir restrição de transferência, licenciamento ou circulação;

 efetuar a penhora eletrônica do bem;

Para acessar o RENAJUD o usuário deverá estar cadastrado, habilitado, ativo e
desbloqueado no sistema e possuir Certificado Digital tipo A3. O cadastramento
dos  usuários  é  feito  pelo  NAE  (nae@trt5.jus.br).  A  habilitação  do  servidor
judiciário para uso fica a cargo do Juiz Titular da Unidade Judiciária.

1. Acesse o sistema e clique no link do certificado digital.
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2. Na tela inicial clique na opção “Restrições” / “Inserir”.

A pesquisa de veículos, para inserção de restrições, pode ser efetuada por meio
de preenchimento de qualquer um dos campos de pesquisa ou pela combinação
de dois ou mais campos. Os critérios disponíveis para busca são:

 Placa: placa cadastrada para o veículo no sistema RENAVAM;

 Chassi: chassi cadastrado para o veículo no sistema RENAVAM;

 CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ de identificação do proprietário do veículo no
sistema RENAVAM;

3. Preencha um ou mais campos de pesquisa e clique em “Pesquisar”.
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As  informações  apresentadas  na  lista  de  veículo(s)  localizado(s)  são
autoexplicativas, entretanto algumas observações cabem registro:

 na  coluna  “Proprietário”,  caso  o  nome  do  proprietário  não  conste  do
RENAVAM, será apresentado o seu CPF/CNPJ;

 o endereço do proprietário  (dado apresentado na tela  Ações  –  Detalhar
veículo ) somente será exibido após a inserção da restrição judicial, ou se o
veículo possuir restrição anterior;

 na tela Ações – Detalhar Restrições do Veículo  serão apresentadas dois
tipos  de  restrições:  RENAVAM – cadastradas  pelos  DETRANS por  meio  do
sistema RENAVAM e RENAJUD – cadastradas pelos órgãos do judiciário por
meio do sistema RENAJUD.

Observação:  a  indicação  de  “Restrição  Judicial”  no  campo  “Restrições
RENAVAM”  aponta  para  existência  de  restrição  determinada  pelo  Poder
Judiciário e inserida por meio do próprio sistema RENAVAM.

4. Finalizadas todas as consultas e detalhamentos necessários e selecionado(s)
o(s) veículo(s) a ser(em) restringido(s) no  checkbox , clique em “Restringir”.
Será exibida a tela para informação dos dados de inclusão da restrição.
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O usuário deve selecionar a restrição a ser inserida sobre o(s) veículo(s). Caso
haja mais de um veículo na lista as restrições selecionadas valerão para todos, a
exceção da restrição de penhora.

A inserção de restrição de circulação tem sua eficácia definida pela atuação das
Polícia  Rodoviária  Federal  e  Polícias  Estaduais,  pois  quando  estes  Órgãos
atuam  eficazmente,  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, onde, neste caso,
deverá ser pesquisado o menor valor negociado para o bem.

A página de pesquisa deverá integrar os autos e a penhora será efetuada com
esses dados.

ATENÇÃO:  A RECOMENDAÇÃO  TRT5-CR N.º 004/2017 ACONSELHA NÃO
CONSTITUIR  PENHORA  SOBRE  VEÍCULOS  GRAVADOS  DE  RESTRIÇÕES
POR OUTROS ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO, INCLUSIVE DEMAIS TRT'S.
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4. IDENTIFICANDO SÓCIOS OCULTOS, LARANJAS, TESTAS
DE FERRO, FAMILIARES E BLINDAGEM PATRIMONIAL

A identificação de fraude a credores, fraude à execução na transferência de bens
e direitos, fraude nos embargos de terceiros, sócios ocultos, holding familiar e
outras técnicas de ocultação de bens é essencial para dar efetividade à execução
trabalhista.

4.1.  USANDO  O  CCS  –  CADASTRO  DE  CLIENTES  DO  SISTEMA  FINANCEIRO

NACIONAL

O  CCS  (htps://www3.bcb.gov.br/ccs/indexEstatico.jsp)  é  uma  ferramenta  de
interligação entre o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil, instituição que
mantém o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras,
bem como de seus procuradores. Através dela é possível:

 verificar existência de contas de depósito à vista (correntes);

 verificar existência de contas de investimento;

 verificar existência de contas de poupança

 verificar  os  relacionamentos  e  detalhamentos  dos  clientes  com  as
instituições financeiras;

 verificar existência de procuradores bancários da pessoa física ou pessoa
jurídica autorizados a movimentar ativos de titularidade destes.

Além disso permite a visão documental da atuação de sócios ocultos, laranjas,
testas  de  ferro,  grupos  econômicos,  holdings  familiares,  falsos  terceiros  que
apresentam embargos às execuções etc.

O CCS também é a ferramenta de pesquisa preliminar para uso do SIMBA.

Para  utilizar  a  ferramenta  basta  apenas  ser  magistrado cadastrado  no
BACENJUD, vez que os dados de usuário são idênticos (operador, usuário e
senha). O gerenciamento dos usuários é feito pelo NAE (nae@trt5.  jus.br  ).

Passo 1:

Depois de acessar o sistema, na aba “Consultas de cliente” selecione a opção
“Requisitar consulta por CPF/CNPJ”.
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Passo 2:

Preencha  a  tela  “Requisitar  consulta  por  CPF/CNPJ”  com  o  CPF/CNPJ  do
devedor,  insira  o número do processo  no campo apropriado,  de preferência
deixe em branco o campo “Período de Solicitação”, digite o motivo da consulta
e clique no botão “Continuar”.

Passo 3:

Na tela “Confirmação de consulta por CPF/CNPJ” verifique se o nome/razão
social do devedor corresponde ao CPF/CNPJ pesquisado. Caso esteja correto,
marque o checkbox  do Termo de Uso e Responsabilidade, insira a senha do
BACENJUD no campo “Senha” e clique no botão “Requisitar Consulta”.
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Passo 4:

Clique no botão “Solicitar Detalhamentos dos CPF/CNPJ Consultados” na tela
“Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ”.

ATENÇÃO:  SEM  CLICAR  NESTE  BOTÃO  O  SISTEMA  NÃO  GERA
DETALHAMENTOS E VÍNCULOS DAS CONTAS.

Passo 5:

Na tela “Solicitação de detalhamentos dos CPF/CNPJ consultados”, clique no
botão “Selecionar Todos”  e depois no botão “Solicitar Detalhamentos” .

O  sistema  informará  o  número  da  requisição  referente  à  ordem  de
detalhamento.
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Passo 6:

Para saber se o atendimento à solicitação foi concluído, permitindo a geração do
respectivo relatório,  efetue novo login no CCS. Serão exibidas as requisições
efetuadas  nos  últimos  90  (noventa)  dias.  Identifique  na  lista  a  linha
correspondente  à  requisição  desejada  e  verifique  se  há  detalhamentos
“Pendentes”.

Caso positivo, faça novas verificações nos dias seguintes até que não haja mais
pendências para aquela requisição.

Inexistindo pendências, selecione o checkbox  referente à requisição e clique no
botão “Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos”.

Será então exibida esta mensagem:

Passo 7:

Para ter acesso ao arquivo em PDF siga as instruções contidas no aviso supra.
Caso o documento esteja disponível basta clicar no link exibido.
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Ao analisar o CCS deve-se atentar para:

 as  informações  contidas  nas  páginas  iniciais  exibidas  no  quadro
“Relacionamentos”.

 relacionamentos  com  bancos  mais  seletivos  sugerem  alta  movimentação
financeira e dizem muito sobre a condição financeira do investigado (ex.: BNP
PARIBAS, INTERMEDIUM, ALFA, SAFRA, CITIBANK, DAYCOVAL, etc.);

 visando tornar efetiva as ordens de bloqueio de valores, havendo indicação
de  relacionamentos  ativos  (coluna  Data  Fim  em  branco)  com  bancos,
cooperativas de crédito, corretoras/distribuidoras de valores, títulos, empresas
de  investimentos  e  outros  tipos  de  instituições  financeiras,  pode-se  expedir
ordem direta de bloqueio para cada IF via correios.

 as  informações  dos  detalhamentos  de  relacionamentos  contidas  nos
quadros  “Dados  do  Bem/Direito/Valor  (B/D/V)”,  “Dados  do  CPF/CNPJ
selecionado”  e  “Pessoas  com  as  quais  o  CPF/CNPJ  selecionado  possui
vínculos”.
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 identificado  RELACIONAMENTO  ATIVO  (data  fim  em  branco),  tipo
CONTA  CORRENTE,  do  pesquisado  PAULO  RAIMUNDO  (titular  do
relacionamento) com  a  IF  BANCO  BRADESCO,  iniciado  em  25/07/2003,  não
havendo detalhamento.

Observação:  os  termos  acima  são  os  do  “jargão  bancário”,  na  prática  a
interpretação  da  informação  acima  é  a  de  que  o  investigado  PAULO
RAIMUNDO é titular de uma CONTA-CORRENTE no BRADESCO aberta em
25/07/2003.

A forma de análise dos próximos exemplos é  de grande importância pois  é
dessa maneira que podemos identificar sócios ocultos, uso de familiares para
movimentar ativos financeiros, laranjas, testas de ferro, grupo econômico, falsos
terceiros, etc.

1.
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 identificado DETALHAMENTO ATIVO  (data fim em branco),  tipo CONTA
POUPANÇA,  do pesquisado PAULO com a IF BANCO BRADESCO, iniciado
em 08/04/2004, vinculado ao RELACIONAMENTO DE MATHEUS ANDRADE
com aquela IF.

Na  prática  a  interpretação  da  informação  acima  é  a  de  que  o  investigado
PAULO  é  procurador  bancário  de  MATHEUS  ANDRADE  numa  CONTA
POUPANÇA no BRADESCO aberta em 08/04/2004, ou seja, PAULO movimenta
a poupança que pertencia a MATHEUS.

Observação: no quadro destacado em vermelho o nome ao lado da sigla IF é o
nome cadastrado no banco enquanto que o nome ao lado da sigla SRF é o nome
cadastrado na Receita Federal.

No caso específico acima, face a igualdade dos CPF's presume-se ser MATHEUS
filho de PAULO e não possuir CPF à época de abertura da poupança.

ATENÇÃO:  AO  EXPEDIR  ORDEM  DIRETA  DE  BLOQUEIO  PARA  AS  IF
CONSTAR  DA  ORDEM  “...BLOQUEAR  OS  RELACIONAMENTOS  E
DETALHAMENTOS PARA OPERAÇÕES A DÉBITO...”.

2.

 identificado que a devedora IVANA é procuradora bancária de MATHEUS,
seu filho, numa CONTA-CORRENTE no BANCO DO BRASIL desde a abertura
da  conta  em 18/06/2009,  ou seja,  a  devedora IVANA  movimenta conta  que
pertence a seu filho.

Observação:  a  análise  do  extrato  bancário  dessa  conta  (solicitado  via
BACENJUD ou SIMBA) é que caracterizará seu uso para fraudar a execução
com relação às ordens de bloqueio e a consequente condição de MATHEUS
como testa de ferro da mãe. 
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3.

A  embargante/impetrante VIGILÂNCIA  alega  que  a  devedora CINTIA
desligou-se  formalmente  da  embargante/impetrante VIGILÂNCIA  em
17/11/2004 juntando alteração contratual.

No entanto, consultado o CCS da embargante/impetrante VIGILÂNCIA:

 identificado  que  a  devedora CINTIA  é  procuradora  bancária  da
embargante/impetrante VIGILÂNCIA,  numa  CONTA  POUPANÇA  no
BRADESCO desde 06/05/2009, ou seja, a  devedora CINTIA  ainda movimenta
conta que pertence a  embargante/impetrante, mesmo não fazendo mais parte
do quadro societário formal daquela.

Caracterizada  então  a  situação  de  CINTIA  como  sócia  oculta da
embargante/impetrante VIGILÂNCIA que deverá ser incluída no polo passivo.
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4.

 identificado  que  o  terceiro NASCIMENTO  DE  OLIVEIRA  é  procurador
bancário da  empresa devedora CONSTRUTORA, numa CONTA-CORRENTE
na CEF por um curto período de tempo, ou seja, o terceiro NASCIMENTO DE
OLIVEIRA movimentou conta que pertenceu a empresa devedora.

Consultada  a  composição  societária  da  empresa  devedora CONSTRUTORA
não foi localizado o  terceiro NASCIMENTO DE OLIVEIRA como sócio ativo
ou inativo.
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A  consulta  ao  SERPRO-HOD  indicou  que  o  terceiro NASCIMENTO  DE
OLIVEIRA reside em bairro de classe alta de Salvador.

A consulta a DIRPF do ano-calendário em que o  terceiro NASCIMENTO DE
OLIVEIRA movimentou conta da  empresa devedora CONSTRUTORA revela
que o mesmo não se declara empregado da executada.

Caracterizada então a situação do terceiro NASCIMENTO DE OLIVEIRA como
provável sócio oculto da  empresa devedora CONSTRUTORA podendo vir a
ser incluído no polo passivo.

A confirmação da condição de sócio oculto virá através da quebra do sigilo
bancário  do  terceiro  NASCIMENTO  DE  OLIVEIRA  ou  ainda  como
consequência de depoimento do próprio colhido em audiência de justificação.
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5.

 identificado  ativos  financeiros,  tipo  OUTROS,  da  devedora
CONSTRUTORA com a IF BANCO BRADESCO, iniciado em 02/10/2009.

Esse tipo de “Bem/Direito/Valor” não é alcançado pelo BACENJUD portanto é
necessário oficiar a IF para que proceda ao imediato bloqueio desse(s) ativo(s)
devendo, inclusive, torná-lo(s) conhecido(s) mediante envio de extratos.

6.

 relacionamentos  e  detalhamentos  com  empresas  tipo
“EMPREENDIMENTOS  e  PARTICIPAÇÕES”,  “PATRIMONIAL”,
“FACTORING” sugerem uso de técnicas de blindagem patrimonial;

 grande  rotatividade  de  pessoas  físicas  na  condição  de  procuradores
bancários também indicam manobras para fraudar a execução.

A ferramenta  CCS  possui  diversas  alternativas  de  uso  devendo  sempre  ser
aplicada em conjunto com outras ferramentas de pesquisa.

A forma correta de empregá-la é fazendo os desdobramentos (CCS do CCS) até
que não surja mais nenhuma pessoa física ou jurídica nova.
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4.2.  USANDO  O  CENSEC  –  CENTRAL  NOTARIAL  DE  SERVIÇOS  ELETRÔNICOS

COMPARTILHADOS

A  CENSEC  (htps://censec.org.br/cadastro/login.aspx)  é  uma  ferramenta  de
consulta de consultas à base de dados do Colégio Notarial do Brasil – Conselho
Federal. Através dela é possível obter informações sobre a existência de:

 testamentos;

 procurações;

 escrituras públicas;

 separações;

 divórcios;

 inventários.

Para ter acesso a CENSEC é necessário ser  usuário cadastrado no sistema e
possuir Certificado Digital.  Os magistrados do TRT5 já  estão cadastrados.  A
solicitação  de  cadastramento  de  novos  usuários  deverá  ser  encaminhada ao
próprio órgão. 
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1.  Acesse  o  site  (htps://censec.org.br/cadastro/login.aspx),  clique  na  imagem
“ICP Brasil”, insira suas credenciais do certificado digital e tecle em “entrar”.

2. Na próxima tela escolha a opção “Centrais”, “CEP” e “Consulta Ato”.
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3. Na  tela  “Consulta  de  Ato”  informe  o  CPF/CNPJ  do  devedor  no  campo
“Documento (CPF/CNPJ)” e clique no botão em “Buscar”.

4. Havendo resposta positiva será exibida a tela “Resultado da Busca” com as
colunas “Nome”, “Cartório”, “Tipo de Ato”, “Livro”, “Folha” e “Data do Ato”.
Para  obter  detalhes  dos  envolvidos  no  ato  cartorial  marque  o  checkbox 
correspondente na linha do ato de interesse e clique no botão “Visualizar”.

5. O ato praticado será detalhado exibindo, além das informações do quadro
anterior, a qualificação das partes envolvidas, bem como o contato do cartório
onde foi registrado o ato para solicitação de cópia do referido documento.

No quadro “Partes” também é possível detalhar a qualificação de um envolvido
marcando  o  checkbox  correspondente  na  linha  do  nome  de  interesse  e
clicando no botão “Visualizar”.
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A confirmação da condição de sócio oculto, laranja, testa de ferro, falso terceiro,
operador financeiro, etc., virá através da quebra dos sigilos fiscal e bancário dos
envolvidos, inclusive mediante utilização de outras ferramentas a exemplo do
COAF.

No caso das Escrituras cuja natureza do ato seja do tipo “Compra e venda de
imóvel” deve-se solicitar  cópia do documento ao cartório para se  identificar
eventual fraude à execução.
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4.3. USANDO O COAF – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

O  COAF  (htp://fazenda.gov.br/orgaos/coaf)  é  a  unidade  de  inteligência
financeira,  que,  dentre  outras  coisas,  sistematiza,  analisa  e  consolida
informações relacionadas a ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 

Através dele é possível ter acesso ao RIF – Relatório de Inteligência Financeira
que  poderá  oferecer  diversas  informações,  a  exemplo  de:  CPF/CNPJ,
participação  em  composição  societária,  transações  imobiliárias,  operações
bancárias suspeitas, banco de dados de investigados com suspeitas de lavagem
de dinheiro e outras.

Existem dois tipos de relatório:

 Espontâneo  (de  ofício):  elaborado  por  iniciativa  do  COAF  a  partir  da
análise de comunicações ou denúncias;

 De intercâmbio: elaborado para atendimento a solicitação de intercâmbio
de  informações  por  autoridades  nacionais  ou  por  Unidades  de  Inteligência
Financeira.

O conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional e o órgão destinatário
do RIF é responsável pela preservação do sigilo.

Para utilizar a ferramenta é necessário estar cadastrado no SEI-C – Sistema de
Intercâmbio  Eletrônico  do  COAF
(htp://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/web_ppedidos/FormularioMain.asp) 
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Passo  1:  Efetuado  o  cadastro,  acesse
(htp://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/web_ppedidos/),  insira  suas  credenciais  e
clique no botão “validar”.

Passo 2: Na próxima tela clique na opção “Registrar SEI” e preencha/selecione
os campos:

 Nome: Nome ou razão social do investigado;

 CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do investigado;

 Adicionar: Clique neste botão para inserir na relação de consulta o nome
ou razão social do investigado;

 Importar: Clique neste botão caso deseje importar dados de CPF/CNPJ de
arquivos tipo .txt;

 Período da Consulta: Informe a data de início e data do fim do período de
consulta  sobre informações dos investigados  (por  padrão  o  sistema apresenta  o
período dos últimos cinco anos);

 Tipo de Procedimento: Selecione a opção “Execução trabalhista”;

 Número do Procedimento: Digite o número do processo sem letras, nem e
“-” nem “.”;
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 Documento de Instauração do Processo: Caso prefira carregue o arquivo
com a decisão/despacho que determinou a consulta;

 Descrição: Descreva os motivos que levaram à necessidade da consulta;

 Enviar: Clique neste botão após ter preenchido/selecionados os campos e
inseridos todos os investigados de interesse;
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Passo 3: Após o envio estará  disponível  o  recibo com o número do SEI e  a
autenticação criptografada. Poucos minutos após a requisição o sistema indica
imediatamente, para cada investigado, se constam ou não informações.

Após o envio da SEI  o sistema disponibilizará  a funcionalidade “Arquivos”.
Essa função permite a inclusão de arquivos que ficarão anexados ao SEI visando
o intercâmbio entre o COAF e as autoridades competentes, bastando para isso
utilizar arquivos nos formatos compatíveis:  xls, txt, doc, rtf, pdf, jpg, gif,  pcx e
bmp.
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Passo  4: Quando  houver  movimentações  referentes  ao  SEI  o  usuário  será
informado  via  e-mail que existe  uma nova resposta  ou movimentação.  Para
visualizar  as  respostas  clique  na  opção  “Consultar  SEI”.  Para  visualizar  o
conteúdo, clique no número SEI correspondente.

As informações contidas no RIF são claras e objetivas trazendo inclusive nomes
de  outras  pessoas  com  as  quais  os  envolvidos  se  relacionaram,  direta  ou
indiretamente.

Basicamente as comunicações recebidas vem destacadas em quadros onde são
identificados  o  investigado,  os  relacionados  com  o  investigado  naquela
comunicação,  a  instituição  comunicante,  data,  local  e  valor  total  da(s)
ocorrência(s), bem como sua descrição.

O  cruzamento  do  conteúdo  do  RIF  com  os  dados  extraídos  das  outras
ferramentas é a melhor forma de uso do relatório.

O COAF  não  promove  quebras  de  sigilo  fiscal  e/ou  bancário  nem costuma
requisitar de instituições financeiras dados complementares aos que lhe enviam
e considera suspeitos.
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1.

 comunicado emitido em 01/05/2013 por agência do BANCO ITAÚ, localizada
em Salvador/BA, informa relacionamento do  investigado DE ENSINO LTDA.
com o próprio e com o terceiro AGUIAR (que até então não era executado envolvido
na execução trabalhista).

Detalha que o  terceiro AGUIAR, com renda mensal  de R$ 773,00,  titular da
conta-corrente 053779, movimentou R$1.619.272,00 no período de 01/05/2013 a
31/10/2013, recursos oriundos de TED's emitidas por pessoas jurídicas do ramo
superior.

Informa também, dentre outras coisas, que:

a) o cliente (AGUIAR) é funcionário do investigado;

b) o cliente recebe recursos da faculdade para efetuar pagamentos de outros
funcionários;

c) a conta está sendo usada para movimentação financeira do investigado;

d) o cliente já foi advertido anteriormente referente a essa prática;

e) o investigado possui bloqueio judicial na conta de origem trabalhista, por
esse motivo movimenta recursos em conta de funcionário.

Apresentadas então provas irrefutáveis da condição de AGUIAR como testa de
ferro  do  investigado  DE  ENSINO  devendo  AGUIAR  ser  incluído  no  polo
passivo  da  ação  trabalhista  com  bloqueio  imediato  da  conta-corrente
informada.
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2.

 comunicado emitido por agência do BANCO OURINVEST, localizada em
São Paulo/SP, informa relacionamento do  investigado SAÚDE ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR LTDA. com terceiro ROCHA.

Detalha  que  o  terceiro ROCHA,  titular  da  conta-corrente  23395,  aberta  em
10/08/2017 com o objetivo de realizar operações de câmbio no exterior, realizou
no período de 13/09/2017 a 20/09/2017 operações  de câmbio que totalizaram
R$8.268.579,00,  recursos  remetidos  para  um  banco  suíço,  oriundos  de
distribuição de dividendos, vez que ROCHA é detentor de 98% do capital social
do investigado.

Informa também, dentre outras coisas, que:

a) o cliente (ROCHA) apresentou balanço contábil do investigado evidenciando
receitas anuais de aproximadamente R$ 100 milhões;

b) o banco realizou checagens de dados do cliente e do investigado, inclusive
em tribunais e no Google não encontrando informações desabonadoras;

c)  foi  levantada  suspeita  sobre  a  operação  considerando  que  o  cliente  não
informou na DIRPF 2017/2016 saldo de contas no exterior.

O conteúdo do RIF confrontado com dados das outras ferramentas comprovou
a formação de grupo econômico entre o  investigado SAÚDE ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR LTDA. e o devedor principal da ação trabalhista, autorizando a
inclusão do investigado no polo passivo.

ATENÇÃO:  A  DIVULGAÇÃO DA  ÍNTEGRA  DO  RIF  COMO PROVA  DEVE
CONSIDERAR  O  INDESEJÁVEL  EFEITO  DE  REVELAR  A  TERCEIROS
EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CONTRA ESTES.
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4.4. IDENTIFICANDO BLINDAGEM PATRIMONIAL 

A técnica de blindagem patrimonial objetiva ocultar ou dissimular a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos
ou valores através do controle direto ou indireto da empresa, uso de empresas
de terceiros e/ou constituição de holdings familiares ou empresariais.

Normalmente a operação com empresas de terceiros dá-se por intermédio da
utilização de identidades ou documentos falsos, testas de ferro e de laranjas.

 testas de ferro: pessoas cooptadas pelos pesquisados para emprestar seus
nomes para abertura e movimentação de contas corrente. Têm conhecimento do
uso de seus nomes, recebendo uma comissão;

 laranjas: em regra, pessoas humildes que emprestam seus nomes em troca
de pequenas quantias em dinheiro ou pessoas que perderam seus documentos,
não tendo conhecimento da utilização de seus nomes.

 Identificadas na DOI a venda de 54 (cinquenta e quatro) lotes do devedor
FERNANDO para a  laranja NAIARA  (moradora de bairro humilde e sem renda
declarada) todas na mesma data e no valor total de R$ 108.000,00.
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4.4.1. HOLDINGS 

As holdings são empresas formadas através de contrato fechado. Normalmente
possuem  em  sua  razão  social  a  denominação  “EMPREENDIMENTOS  E
PARTICIPAÇÕES” ou “PATRIMONIAL” sem ramo especifico de atuação.

Podem operar com qualquer atividade, objetivando sempre o lucro, redução de
impostos  e  promoção  da  blindagem  patrimonial.  As  transmissões  de
patrimônio são efetuadas por contrato, inexistindo pagamento de ITIV, imposto
sobre herança, etc.

Lucros  e  dividendos  obtidos  com as  transações  realizadas  pela  holding  são
repartidos  entre  os  cotistas,  sendo classificados pela  RFB como rendimentos
isentos e não-tributáveis.

As  holdings  mais  comuns  são  geralmente  do  tipo  “familiar”  por  conta  da
segurança e facilidade quanto à movimentação de bens e ativos financeiros.
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1. Holding Familiar – Integralização (fonte: JUCEB)
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2. Holding Familiar – Integralização (fonte: DOI)
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5. SIMBA

O  SIMBA  –  Sistema  de  Investigação  de  Movimentações  Bancárias
(htp://www.csjt.jus.br/web/csjt/simba) é um software que permite tráfego de
dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. 

Através  dele  é  possível  ter  acesso  detalhado  aos  relacionamentos  dos
investigados  com  instituições  financeiras  (bancos,  cooperativas  de  crédito,
operadoras de cartões de crédito, previdência privada, etc.) e todos os produtos
bancários.

Os relatórios gerados conterão:

 identificação de origem e destino de todas as operações de TED, DOC e
transferências dentro do próprio banco;

 idem para operações bancárias em cheque;

 idem para depósitos e saques em espécie;

 idem para pagamentos efetuados;

 informações de gastos com cartão de crédito e outros produtos;

 informações sobre registros de aplicações financeiras.

Para utilizar o SIMBA é necessário estar logado em computador ou notebook
conectado  à  rede de  tráfego  da Justiça  do  Trabalho.  O acesso  em ambiente
doméstico é permitido através do aplicativo Gabinete Virtual. O uso é exclusivo
para magistrados e  o gerenciamento de usuários no TRT5 é feito  pelo NAE
(nae@trt5.jus.br).

Passo 1: Acesse o site e selecione a opção “Acesso ao Sistema”.
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Na próxima tela informe suas credenciais e clique em “Autenticar”.

O sistema exibirá a página inicial de acesso ou o painel de controle com os casos
SIMBA já abertos, avocados ou compartilhados pelo usuário.
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Passo 2: Para inserir uma ordem de afastamento de sigilo bancário, clique em
“Nova Cooperação” na tela anterior e na tela seguinte após preencher os dados
solicitados clique em “Avançar”.

Observação: no campo “Juiz/Relator” informe o nome do magistrado solicitante
e  no  campo  “Vara/Tribunal”  informe  o  endereço  completo da  Unidade
Judiciária pois é para onde serão enviados via correio os documentos que não
são processados dentro do ambiente SIMBA  (extratos de cartões de crédito e de
aplicações financeiras por exemplo, virão em papel ou em mídia).

Passo  3: Insira  o  CPF/CNPJ,  o  nome  e  o  período  de  quebra  de  sigilo  do
investigado e clique em “Salvar Investigado” repetindo a operação para cada
um. Após a inserção de todos os envolvidos, clique em “Avançar”.
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Passo  4: Se  desejar  guardar  no  SIMBA  todos  os  documentos  usados  na
pesquisa,  a exemplo do CCS, RIF e outros, clique na aba “Documentação” e
carregue  os  arquivos.  Findo  o  processo,  selecione  o  botão  “Gravar
Cooperação”.

Passo 5: Para imprimir e arquivar fisicamente um resumo com dados do caso
SIMBA gravados clique no botão “Imprimir Cooperação”.
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Passo 6: Para gerar o documento que será encaminhado via correio (sedex) ao
Banco Central, no endereço no campo superior, clique em “Gerar Minuta de
Requerimento”. Uma cópia fica nos autos, após a decisão que afastou o sigilo. 

Observação:  não  é  necessário  preencher  o  SIMBA  todo  de  uma  só  vez.
Identificada mais pessoas ou dados/documentos relevantes basta dar um duplo
clique  no  caso  exibido  no  “Painel  de  Controle”  e  inserir  o  complemento
desejado. Para gravar as alterações feitas, clique em “Salvar Cooperação”
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ATENÇÃO: AS ALTERAÇÕES SÓ PODEM SER FEITAS ATÉ A REMESSA DA
MINUTA DE REQUERIMENTO AOS CORREIOS
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Passo  7: Para  fazer  o  monitoramento  do  cumprimento  da  solicitação  de
cooperação, decorridos 30 (trinta) dias da expedição da ordem de afastamento
de sigilo, abra o caso no “Painel de Controle” com um duplo clique e selecione a
aba “Monitoramento”.

Passo 8: Para gerar o caderno contendo os relatórios de n.ºs 01 a 05, uma vez
atendida  a  ordem  de  afastamento,  abra  o  caso  e  clique  no  botão  “Gerar
Caderno”.  Se  optar  por  gerar  o  relatório  individualmente,  selecione  a  aba
“Relatórios”, escolha o relatório de interesse e clique em “Gerar Relatório”.

Observação: O relatório tipo 4 (extrato detalhado) também poderá ser gerado em
formato .xls ou .txt.
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 Os relatórios gerados ficarão arquivados na aba “Documentação” do caso;

 Sendo necessário gerar um novo Caderno, em caso de novo dado carregado
pela IF, clique em “Gerar Caderno” e um caderno com nova numeração será
arquivado na aba “Documentação”;

 Havendo interesse do magistrado em compartilhar o caso com um ou mais
colegas, abra o caso e clique na aba “Autorização”. Identifique no rol de “Não
Autorizados”  o  magistrado  de  sua  escolha  selecionado-o  e  clique  na  seta  à
direita movendo-o para o rol de “Autorizados”, repetindo a operação para os
demais, se houver. Grave as alterações clicando em “Salvar Cooperação”.

 Ocorrendo  remoção do  magistrado para  outra  comarca,  o  novo Juiz  que
atuará na Vara deve avocar (assumir) o caso para si, vez que a investigação não
acompanha o magistrado que a abriu.

Acesse  o  SIMBA  e  no  “Painel  de  Controle”  clique  no  botão  “Avocar
Cooperação”. Na próxima tela informe o número do caso, preencha o motivo e
clique em “Confrmar Avocação”.

O magistrado que perdeu a atribuição receberá um e-mail informando que ele
não tem mais acesso ao caso e indicando quem avocou.
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Ao  analisar  as  informações  contidas  nos  relatórios  SIMBA devemos  atentar
para:

 O  relatório  tipo  a1  informa  a  quantidade/tipo  de  contas  por  bancos,
devendo-se  atentar  para  a  coluna  “outras  contas”.  Também  é  importante
observar  os  tipos  de  bancos  (varejo  ou  de  grande  volume  financeiro)  para
determinar os próximos passos da pesquisa.

Havendo “outras contas” pode-se solicitar identificação e movimentação destas
ao banco.

 O relatório tipo a2 apresenta extrato resumo da movimentação por conta.
Aqui devemos ignorar as contas com valor irrisório ou zero e também aquelas
com movimentação encerrada.

Atentar  para  os  valores  constantes  dos  extratos  de  créditos  e  débitos  para
identificar montantes consideráveis de quantias em movimentação financeira.

O  sistema  mostra  também  o  percentual  de  movimentações  identificadas
(origem  destino). Contas com alta movimentação e baixa identificação devem

ser objeto de solicitação detalhada à IF.

MANUAL DE PESQUISA PATRIMONIAL TRT5 133



 O relatório tipo a3 apresenta extrato consolidado por histórico. Identifica
créditos  e  débitos  com  valor  da  movimentação  no  período  pesquisado,
percentual aproximado, quantidade de movimentações e totalização.

 O relatório tipo a4 apresenta extrato detalhado. Identifica:

 CPF/CNPJ do pagador e banco, número da agência e da conta de onde saiu o
pagamento, o número da operação, data e valor;

 nome  do  beneficiado  e  CPF/CNPJ  (no  caso  de  cheque  pode  não  ser
informado),  nome  do  banco,  número  da  agência  e  conta  que  recebeu  o
pagamento;

 origem e destino de numerário.

Aqui pode-se identificar operações suspeitas e sinais exteriores de riqueza (ex.:
pagamento de seguro de veículo com valor muito superior ao da renda declarada).

Para as empresas encerradas identificar o destino do resíduo.
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 O  relatório  tipo  a5  apresenta  extrato  consolidado  por
depositante/beneficiário. 

Mostra relação consolidada de créditos e débitos com nome dos envolvidos,
CPF/CNPJ, valor total, número de operações (total), banco, agencia, conta e tipo
de conta.

Deve-se  atentar  sempre  para  quem  são  os  maiores  depositantes  e  maiores
beneficiários, bem como confrontar o total das movimentações financeiras com
as informações sobre rendimentos apresentadas à SRF.

As  operações  que  não  identificam  o  banco,  agencia,  conta  e  os  nomes  dos
envolvidos são consideradas suspeitas.
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INFORMAÇÕES,  SUGESTÕES  E  ESCLARECIMENTOS,  GENTILEZA
CONTATAR:

 Edimário Bispo Silva – Técnico Judiciário – Núcleo de Apoio à Execução e
Pesquisa Patrimonial – edimario.silva@trt5.jus.br – 71 3284-6554;

 Cristiana  Almeida  de  Sousa  –  Técnico  Judiciário  –  Núcleo  de  Apoio  à
Execução e Pesquisa Patrimonial – cristiana.sousa  @trt5.jus.br   – 71 3284-6554;

 Lilia  Maria  Sampaio  Santana  –  Analista  Judiciário  –  Núcleo  de  Apoio  à
Execução e Pesquisa Patrimonial – lilia.santana  @trt5.jus.br   – 71 3284-6554

.
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