
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012565-80.2014.815.0000.
Origem : 5ª  Vara da Comarca de Sousa.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Banco do Nordeste do Brasil S/A. 
Advogado : Júlio César Lima de Farias.
01 Agravado : Maria do Socorro Alves de Oliveira.
02 Agravado : José da Silva Dantas.
Advogado : Cláudio Roberto Lopes Diniz.    

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO.  CONSULTA  NOS  SISTEMAS
INFOJUD  E  RENAJUD  .  INDEFERIMENTO.
PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  E
EFETIVIDADE  PROCESSUAL.  QUEBRA  DO
SIGILO  BANCÁRIO.  INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO  DECISUM.  PROVIMENTO DO
RECURSO.

- A finalidade da criação dos novos mecanismos de
consulta  (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD) é
conferir  uma  maior  celeridade  processual  e,
principalmente, maior efetividade da devida prestação
jurisdicional,  ultrapassando-se  os  limites  da  mera
declaração  do direito  sem que fosse  possível  a  sua
concretização,  haja  vista  que  as  execuções  nem
sempre  logravam  êxito  em  decorrência  do  natural
entrave a busca de bens do devedor.

-  O   INFOJUD,  em  específico,  consiste  em  um
sistema  de  informações  ao  Poder  Judiciário  que
substitui  o  envio  de  ofício  à  Secretaria  da  Receita
Federal do Brasil, não havendo, pois, que se falar em
violação  ao  sigilo  fiscal,  porquanto  o  acesso  às
informações  é  restrito  aos  magistrados  e  servidores
previamente cadastrados mediante certificação digital.

-  Criar-se  entraves  à  utilização  dos  sistemas
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questionados é o mesmo que inutilizá-los, em nítido
desrespeito ao próprio jurisdicionado, restringindo de
forma  injustificada  os  meios  que  garantem  a
celeridade  da  tramitação  do  processo,  garantia
constitucional insculpida no art. 5º, inciso LXXVIII,
da Carta Magna.

- Recurso provido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do
Nordeste do Brasil  S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da
Comarca de Sousa que, nos autos da Ação de Execução proposta em face de
Maria do Socorro Alves de Oliveira e José da Silva Dantas, indeferiu o
pedido de consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD (fls. 136).

Em suas  razões,  a  parte  agravante  defende  a  dificuldade  da
promoção da execução em face dos promovidos, aduzindo que a decisão do
magistrado  a quo  é  desarrazoada,  devendo  o  Poder  Judiciário  primar  pela
efetividade  da  prestação  jurisdicional.  Ademais,  destaca  que,  mediante
consulta  ao  site  do  CNJ,  verifica-se  que  o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba
firmou convênios para a utilização de sistemas on-line. Ressalta, ainda, que o
bloqueio  de  dinheiro  e  aplicações  financeiras  titularizados  pelo  devedor
prescinde de todas as diligências possíveis, conforme entendimento pacificado
no  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  que  a  ferramenta  em  discussão  tem  a
finalidade  de  assegurar  a  garantia  constitucional  da  razoável  duração  do
processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar
que o juízo a quo realize a consulta nos sistemas INFOJUD e RENAJUD  e,
em caso de inacessibilidade, para que sejam expedidos ofícios à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e ao Departamento Nacional de Trânsito, a fim de
que informem sobre a existências de bens em nome da parte ora agravada. 

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (fls.
150/151).

Intimada,  a  parte  agravada não apresentou contrarrazões (fls.
153).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
pugnou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
154/156).

É o relatório.
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VOTO.

Prefacialmente,  cumpre  registrar  que  estão  presentes  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto. 

Na controvérsia, como exposto, o recorrente pleiteia a reforma
da decisão interlocutória a fim de que seja determinado ao juiz de primeira
instância  a  realização  de  pesquisa  por  meio  dos  sistemas  INFOJUD  e
RENAJUD, a fim de encontrar bens dos executados passíveis de penhora.

Com razão o agravante.

A finalidade  da  criação  dos  novos  mecanismos  de  consulta
(BACENJUD,  RENAJUD  E  INFOJUD)  é  conferir  uma  maior  celeridade
processual  e,  principalmente,  maior  efetividade  da  devida  prestação
jurisdicional, ultrapassando-se os limites da mera declaração do direito sem
que  fosse  possível  a  sua  concretização,  haja  vista  que  as  execuções  nem
sempre logravam êxito em decorrência do natural entrave a busca de bens do
devedor.

O   INFOJUD,  em  específico,  consiste  em  um  sistema  de
informações ao Poder Judiciário que substitui o envio de ofício à Secretaria da
Receita  Federal do Brasil,  não havendo,  pois,  que se falar em violação ao
sigilo fiscal, porquanto o acesso às informações é restrito aos magistrados e
servidores previamente cadastrados e a segurança é garantida pela certificação
digital. 

Outrossim,  é  cediço que  as  Restrições  Judiciais  de  Veículos
Automotores,  em virtude  do próprio clamor da  praxe forense e  do natural
entrave burocrático que as pesquisas direcionadas aos competentes órgãos de
trânsito ocasionavam ao deslinde processual, sofreram grande impacto após a
criação  do  sistema  RENAJUD,  desenvolvido  mediante  um  acordo  de
Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério das
Cidades e o Ministério da Justiça.

Essa  nova ferramenta  eletrônica  passou  a  interligar  o  Poder
Judiciário  e  o  Departamento  Nacional  de  Trânsito  –  DENATRAN,
possibilitando  consultas  e  o  envio,  em  tempo  real,  de  ordens  judiciais
eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na
Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores –
RENAVAM.

Nesse  cenário,  a  jurisprudência  dos  Tribunais  Pátrios,  em
respeito à própria essência da ferramenta em debate, bem como ao contexto
histórico de sua criação, revela-se no sentido de que  “não há óbice para a
utilização do sistema RENAJUD, sobretudo por se tratar de um mecanismo
útil  e  necessário à  efetivação das  determinações  judiciais,  regulamentada
pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ”  (Acórdão  n.682432,
20130020015184AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, Data
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de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 12/06/2013. Pág.: 86).

Logo,  entendo  cabível  a  consulta  aos  sistemas  INFOJUD  e
RENAJUD no caso em disceptação, sendo conveniente destacar que consoante
o entendimento do Superior  Tribunal de Justiça,  “após o advento da Lei n.º
11.382/2006, o juiz não pode mais exigir o prévio esgotamento de diligências
tendentes à localização de bens do devedor, para deferir a penhora on line,
via  BACENJUD  ou  a  consulta  aos  demais  sistemas  (RENAJUD  ou
INFOJUD)” (REsp  n.º  1.112943-MA,  DJE  23/22/2010,  na  sistemática  de
recurso especial representativo de controvérsia - artigo 543-C do CPC).

Ora, criar-se entraves à utilização de tais sistemas é o mesmo
que inutilizá-los, em nítido desrespeito ao próprio jurisdicionado, restringindo
de forma injustificada os meios que garantem a celeridade da tramitação do
processo,  garantia  constitucional  insculpida  no  art.  5º,  inciso  LXXVIII,  da
Carta Magna.

Nesse  sentido,  confira-se  os  seguintes  arestos  de  nossos
Tribunais:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONSULTA AOS
SISTEMAS  BACENJUD,  INFOJUD  E  RENAJUD.
DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DOS
MEIOS AO DISPOR DA PARTE EXEQUENTE. Com
a nova redação do art. 655 do CPC, deve o julgador
utilizar-se dos  sistemas BACENJUD, INFOJUD e
RENAJUD,  independentemente  do  prévio
esgotamento dos outros meios para a localização de
bens  do  devedor  passíveis  de  penhora”.  (TJMG;
AGIN  1.0699.09.094762-2/001;  Rel.  Des.  Valdez
Leite  Machado;  Julg.  11/07/2013;  DJEMG
19/07/2013). (grifo nosso). (grifo nosso).

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  EXECUÇÃO  -
SISTEMA  INFOJUD  -  REALIZAÇÃO  DE
PESQUISAS  DE  BENS  DA  EXECUTADA  POR
MEIO  DO  SISTEMA  INFOJUD  -  PRÉVIO
ESGOTAMENTO  DE  DILIGÊNCIAS  -
DESNECESSIDADE  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
§1º-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  AGRAVO.  -
Consoante o pronunciamento da Corte Especial do
eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp  n.º  1.112943-MA,  DJe  23/22/2010,  na
sistemática  de  recurso  especial  representativo  de
controvérsia (artigo 543-C do CPC), após o advento
da Lei n.º 11.382/2006, o juiz não pode mais exigir o
prévio  esgotamento  de  diligências  tendentes  à
localização  de  bens  do  devedor,  para  deferir  a
penhora on line, via BACENJUD ou a consulta aos
demais  sistemas  (RENAJUD  ou  INFOJUD).  Art.
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557. omissis § 1o-A Se a decisão recorrida estiver em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá
dar  provimento  ao  recurso.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20128385920148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 03-11-2014)
(grifo nosso).

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA  DE  BENS
MÓVEIS.  SISTEMA  RENAJUD.  POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO  DE  DILIGÊNCIAS  POR  PARTE
DO  CREDOR.  IRRELEVÂNCIA.  ATUAÇÃO
SUBSIDIÁRIA  DO  JUIZ.  NECESSIDADE.
PRECEDENTES  DA  CORTE  PARAIBANA.
DECISÃO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  §  1º-A,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  DECISUM
REFORMADO.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO
DO  RECURSO.  -  As  mudanças  na  legislação
introduziram  mecanismos  de  favorecimento  ao
exequente, fortalecendo o princípio do resultado de
que trata o art. 612 do CPC, impondo ao Magistrado
nova  conduta  na  realização  desse  mister,  com  a
utilização  dos  meios  eletrônicos  postos  a  sua
disposição. - Segundo o Colendo STJ, Após a entrada
em vigor da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige do
credor  a  comprovação  de  esgotamento  das  vias
extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
Segundo nova orientação jurisprudencial firmada no
âmbito  desta  Corte,  a  penhora  online  deve  ser
mantida  sempre  que  necessária  à  efetividade  da
execução (STJ. AgRg nº  Ag 1050772/RJ. Rel.  Min.
Paulo  Furtado.  J.  em  26/05/2009)  -  Restando
inexitosa  a  penhora  ¿on  line¿,  deverá  o  juiz,
também em observância ao princípio da efetividade
processual,  utilizar, se assim preferir, dos sistemas
disponíveis ao poder judiciário como RENAJUD e
INFOJUD no sentido  de  catalogar  possíveis  bens
penhoráveis (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  DO
PROCESSO  Nº  20110787520148150000,  -  NÃO
POSSUI -, RELATOR DES JOSE RICARDO PORTO
, J. EM 23-10-2014) (grifo nosso).

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo
de Instrumento, reformando a decisão vergastada para determinar ao juízo  a
quo que proceda à pesquisa no sistema INFOJUD e RENAJUD e, em caso de
inacessibilidade, seja expedido ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil

Agravo de Instrumento nº 2012565-80.2014.815.0000          5



e  ao  Departamento  Nacional  de  Trânsito,  nos  termos  requeridos,  dando
prosseguimento ao trâmite executivo.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
       Desembargador Relator
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