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Medeiros da Costa Silva

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  PRELIMINAR  –
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DO  DECISUM
AGRAVADO  –  DECISÃO  CONCISA  –  MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE – REJEIÇÃO.

Não  se  pode  confundir  concisão  com  ausência  de
fundamentação.

A  jurisprudência  do  STJ  é  pacífica  no  sentido  de
inexistir nulidade do julgamento se a fundamentação,
embora  concisa,  for  suficiente  para  a  solução  da
demanda.  Neste  sentido  (STJ;  AgRg  no  RMS
33772/MS;  Rel.  Ministro  Ricardo Villas  Bôas Cueva;
Órgão Julgador - Terceira Turma; Julg. em 20/05/2014;
DJe, 30/05/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – EXECUÇÃO
DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA
FEDERAL E AO DETRAN  – INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO A QUO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS
MEIOS  PARA  LOCALIZAÇÃO  DE  BENS
PENHORÁVEIS  – QUEBRA DE  SIGILO  FISCAL  DO
EXECUTADO  –  IMPOSSIBILIDADE  –  MEDIDA
ADMISSÍVEL EM CASO EXCEPCIONAL – CONSULTA
DE VEÍCULOS – POSSIBILIDADE –  PRECEDENTES
DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.
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A jurisprudência  hodierna,  especialmente  do  STJ  e
STF,  firmou-se  no  sentido  da  possibilidade  da
expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de
obter informações sobre bens do devedor, admitindo-a,
porém,  como  medida  excepcional,  somente  cabível
quando o credor demonstre ter esgotado as diligências
necessárias  à  localização  de  bens  passíveis  de
penhora.  Neste  sentido  (STJ;  AgRg  no  AREsp
448939/MS;  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques;
Segunda Turma; DJe, 21/03/2014).

É  pacífico  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça quanto à desnecessidade do esgotamento das
vias extrajudiciais  dirigidas à  localização de bens do
devedor para a realização de penhora “on line” (STJ;
AgRg no AREsp 315017/SP; Rel. Ministro Luís Felipe
Salomão;  Órgão  Julgador  -  Quarta  Turma;  Julg.  em
24/04/2014;  DJe,  30/04/2014).  Assim sendo,  em tais
situações  não  há  óbice  à  mera  consulta  junto  ao
DETRAN  para  localização  de  veículos  da  parte
executada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michelle Lúcio
de  Medeiros,  inconformada  com  a  decisão  proferida  nos  autos  da Ação
Monitória (em fase de cumprimento de sentença), proposta pela agravante em
face de Francisco de Assis de Sousa Brito, na qual o MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande indeferiu o pedido de expedição
de ofícios à Receita Federal e ao DETRAN para localização de bens da parte
executada.

Preliminarmente,  a  agravante  arguiu  a  ausência  de
fundamentação  da  decisão  agravada,  aduzindo  ser  genérica  a  justificativa
exposta.

No mérito, relatou buscar, desde o ano de 2008, o cumprimento
de dois títulos executivos extrajudiciais. Asseverou ter judicializado a demanda
em 2009 e,  somente após quatro anos ter  ocorrido a conversão em títulos
judiciais,  período no qual  realizaram-se várias tentativas  para satisfação do
débito, todas sem êxito.
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Afirmou,  ainda,  ter  ocorrido  audiência  de  conciliação,  após  a
prolação  da  sentença,  no  esforço  de  solucionar  o  conflito,  porém a  oferta
proposta  pelo  agravado  não  a  satisfez.  Sendo  assim,  e  tendo  em  vista  a
determinação  no  sentido  de  que  indicasse  bens  do  agravado  passíveis  de
penhora, postulou a expedição de ofícios ao DETRAN, ao Cartório de Registro
de Imóveis e à Receita Federal, pleito este indeferido pelo Juízo a quo, decisão
ora atacada no presente Agravo de Instrumento.

Sustentou ser exigida autorização judicial para que o DETRAN-PB
disponibilize informações sobre terceiros e, ainda, já ter envidado esforços para
a  obtenção  de  tais  dados  através  de  meios  próprios,  porém sem alcançar
resultados,  o  que a  levou a  recorrer  ao  Judiciário.  Acrescentou,  ainda,  ser
necessária a expedição de ofício à Receita Federal para a comprovação da
ocorrência de fraude à execução e, por fim, não haver norma que proteja o
devedor contumaz em detrimento do credor de boa-fé.

Pugnou  pelo  acolhimento  da  preliminar  ou,  no  mérito,  pela
reforma do decisum vergastado, a fim de que o Juízo a quo expeça ofícios ao
DETRAN e à Receita  Federal  para  localização de bens do executado (ora
agravado).

Informações do Juízo de origem às fls. 55/56.

Intimada,  a  parte  agravada  não  apresentou  contrarrazões,
conforme certidão de fl. 57.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação
e pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito (fls. 58/62).

É o relatório.

VOTO

1 Preliminarmente:

De início, não merece prosperar a questão  preliminar suscitada
pela  agravante,  consistente  na  ausência  de  fundamentação  da  decisão
agravada.

A fundamentação das decisões judiciais é garantia conferida ao
jurisdicionado pela Constituição Federal, além de estar prevista no Código de
Processo Civil. Veja-se:

CF, Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário  serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as
decisões, sob pena de nulidade [...]. 

CPC,  Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos
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com  observância  do  disposto  no  art.  458;  as  demais
decisões  serão  fundamentadas,  ainda  que  de  modo
conciso.

Discorrendo sobre o tema, afirma Didier Jr. et al. (2007, p. 227)1:

A  garantia  da  motivação  das  decisões  judiciais  possui
natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria
Constituição Federal,  em seu art.  93,  IX,  estabelece que
toda decisão judicial deve ser motivada e, fugindo um pouco
à  sua  linha,  normalmente  principiológica  e  descritiva,
prescreve  norma  sancionadora,  cominando  pena  de
nulidade  para  as  decisões  judiciais  desmotivadas.  Ainda,
porém,  que  não  houvesse  expressa  disposição
constitucional nesse sentido,  o princípio da motivação não
deixaria de ser um direito fundamental do jurisdicionado, eis
que é consectário da garantia do devido processo legal e
manifestação do Estado de Direito.

Tecidas  tais  considerações  e  analisando  a  decisão  agravada,
entendo suficiente a motivação exposta pelo Juízo primevo o qual, embora de
forma concisa,  evidenciou  os  motivos  que  lhe  formaram o  convencimento.
Ademais, cumpre ressaltar que não se pode confundir concisão com ausência
de fundamentação. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO EM EXECUÇÃO
DE  OBRA.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ALEGAÇÃO  DE
COISA  JULGADA  ADMINISTRATIVA.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
NÃO  SE  CONFUNDE  COM  FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA. ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO.
IRREGULARIDADE  SOLUCIONADA  NA  VIA
ADMINISTRATIVA.  REFORMATION  IN  PEJUS.  NÃO
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança
contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, que manteve a aplicação da multa decorrente da
inexecução parcial  de contrato firmado para execução do
Fórum de Águas Lindas de Goiás.
[...]
5 - Não se confunde motivação concisa com ausência
de fundamentação.
[...]
8 - Recurso ordinário não provido.2 (grifei)

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EM MANDADO
1 DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;  OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  direito  processual  civil  –  direito

probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada.  Salvador: Juspodivm,
2007.

2 STJ;  RMS 44510/GO; Rel.  Ministro Mauro  Campbell  Marques;  Órgão Julgador  (Segunda Turma),  Julgamento
em10/03/2015; DJe, 16/03/2015.
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DE SEGURANÇA. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE
BENS.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCISA.  NULIDADE.
AUSÊNCIA.  AVERBAÇÃO  NO  REGISTRO  IMOBILIÁRIO.
PODER GERAL DE CAUTELA.
1.  A jurisprudência desta Corte há muito se encontra
pacificada  no  sentido  de  que  inexiste  nulidade  do
julgamento se  a  fundamentação,  embora  concisa,  for
suficiente para a solução da demanda.
2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação
desta  Corte  no  sentido  de  que  a  averbação  do  protesto
contra alienação de bens está inserida no poder geral de
cautela  do  juiz,  insculpido  no  artigo  798  do  Código  de
Processo  Civil,  que  dá  liberdade  ao  magistrado  para
determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim
de evitar lesão às partes envolvidas.
3. Agravos regimentais não providos.3 (grifei)

Assim sendo, rejeito a aludida preliminar.

2 Mérito:

A irresignação  recursal  ora  em  análise  merece  ser  provida
parcialmente.

In casu, pretende o agravante a reforma da decisão de 1º. grau
que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal e ao DETRAN-
PB  para  localização de  bens  do executado (ora  agravado),  sob  dois
fundamentos: primeiro,  não  ser  cabível  a  quebra  de  um  sigilo  protegido
constitucionalmente  pelo  simples  fato  de  não  serem  encontrados  bens
passíveis de penhora e, segundo, ser público o acesso ao registro de veículos.

Compulsando os presentes autos,  vislumbro  que,  não obstante
mencionar a realização de audiência de conciliação para solução do litígio e
alegar não ser possível obter, junto ao DETRAN-PB, informações relativas a
veículos  do  agravado  sem  autorização  judicial,  a  agravante  não  acostou
quaisquer documentos  que comprovem ter envidado esforços no sentido  de
localizar outros bens passíveis de penhora. 

Sendo  assim,  no  que  toca  ao  indeferimento  da  expedição  de
ofício  à  Receita  Federal,  a decisão  objurgada  não  merece  reparos,  pois  a
agravante  não  trouxe  aos  autos  nenhuma  certidão  comprobatória  da
inexistência de imóveis, linhas telefônicas ou outros bens móveis suscetíveis
de  penhora.  Ao  reverso,  postulou  o  deferimento  de  quebra  de  sigilo  fiscal
consubstanciada no acesso ao rol de todos os bens do agravado informados à
Receita Federal.

Com efeito, se por um lado deve ser privilegiado o credor que
almeja a obtenção do seu crédito, de outro, há que ser considerado o respeito
3 STJ;  AgRg  no  RMS  33772/MS;  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva;  Órgão  Julgador  (Terceira  Turma);

Julgamento em 20/05/2014; DJe, 30/05/2014.
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à  garantia  de  integridade  do  sigilo  fiscal,  prevista  no  art.  5º,  inciso  X,  da
Constituição Federal de 1988 (direito à intimidade).

Válido  ressaltar,  contudo,  que  a  violação  das  informações
prestadas ao Órgão da Receita Federal  revela-se medida extrema, adotada
apenas em situações excepcionalíssimas, em que já foram envidados todos os
esforços para o recebimento do débito executado.

Nesse contexto, entendo  ter agido com acerto o douto julgador
primevo ao indeferir o pedido de violação dos dados fiscais do agravado, já que
a agravante  não  demonstrou  o  prévio  esgotamento  de  todos  os  meios  de
localização de bens passíveis de penhora pertencentes ao executado.

Cumpre esclarecer  que é  interesse da justiça assegurar a todos
que  litigam  em  juízo  os  meios  a  possibilitar  o  exercício  do  seu  direito,
incumbindo ao Estado, no caso de a parte ver as suas tentativas frustradas e
tendo  comprovado  esse  fato,  intervir  de  modo  a  viabilizar  a  obtenção  das
informações necessárias a tal desiderato.

Todavia,  apesar  de  admissível  a  remessa  de  ofícios  pelo
Judiciário, objetivando a localização de bens passíveis de penhora, a medida
deve ser utilizada com parcimônia, sob pena de o ônus probatório atribuído ao
exequente ser substituído pelo Juiz. 

Sendo assim, não se afigura adequado que o credor, antes de
percorrer todos os caminhos que existam ao seu alcance para localizar bens
penhoráveis, transfira tal ônus para o Judiciário, especialmente no que tange à
quebra de sigilo fiscal, dada a excepcionalidade de que se reveste tal medida,
conforme anteriormente ressaltado.

A jurisprudência hodierna, especialmente do STJ e STF, firmou-se
no sentido da possibilidade da expedição de ofício à Receita Federal com o
escopo  de  obter  informações  sobre  bens  do  devedor,  admitindo-a,  porém,
como medida excepcional,  somente  cabível  quando o credor  demonstre ter
esgotado  as  diligências  necessárias  à  localização  de  bens  passíveis  de
penhora. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO  FISCAL.  QUEBRA  DE  SIGILO  FISCAL.
INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCLUSÃO
PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA Nº
279/STF.  ALEGADA  OFENSA  AO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.  INEXISTÊNCIA.  A  decisão  que  determina  a
quebra  de  sigilo  fiscal  deve  ser  interpretada  como
atividade excepcional do poder judiciário,  motivo pelo
qual  somente  deve  ser  proferida  quando comprovado
nos autos a absoluta imprescindibilidade da medida. O
tribunal de origem entendeu que não estariam presentes os
requisitos  legais  para  a  expedição  de  ofício  à  Receita
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Federal  visando  à  quebra  do  sigilo  fiscal  dos  sócios  da
empresa executada. Conclusão diversa demandaria o prévio
exame  do  acervo  probatório  constante  dos  autos,
providência  que  encontra  óbice  no  teor  da  Súmula  nº
279/STF.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.4

(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS.  458,  II,  E  535,  II,  DO  CPC.  EXECUÇÃO.
EXPEDIÇÃO  DE  OFÍCIO  À  RECEITA  FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE  NÃO  CONFIGURADA.  SÚMULA
7/STJ. 1. Não há falar em violação dos arts. 458 e 535 do
CPC, quando o Tribunal de origem se pronuncia, de forma
fundamentada,  sobre  todas  as  questões  necessárias  ao
desate  da  lide.  2.  Esta  Corte  possui  entendimento
pacífico  no  sentido  de  que  a  expedição  de  ofício  à
Receita Federal  para requisitar informações a respeito
da  situação  patrimonial  do  executado,  é  medida
excepcional,  somente  sendo  admitida  quando  se
demonstre haver esgotado as diligências necessárias à
localização de bens passíveis de penhora pelo credor.
Assim, concluindo o Tribunal de origem pela ausência dessa
excepcionalidade, descabe a esta Corte concluir em sentido
contrário, ante a necessidade de se revolver matéria fático-
probatória, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental não provido.5 (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
À  RECEITA  FEDERAL.  MEDIDA  EXCEPCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  O  acórdão  recorrido  está  em
consonância  com  a  jurisprudência  deste  C.  Superior
Tribunal  de  Justiça,  firmada  no  sentido  de  que  "a
expedição  de  ofício  à  Receita  Federal,  para
fornecimento  de  informações,  é  providência  admitida
excepcionalmente, justificando-se tão somente quando
demonstrado ter o credor esgotado todos os meios à
sua  disposição  para  encontrar  bens  passíveis  de
penhora, o que não ocorre no caso dos autos" (AgRg no
REsp Nº 595.612/DF,  Relator  o Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA,  4ª  Turma,  DJ  11/02/2008).  2.  Em  relação  ao
pedido de informações para fins de localização do endereço
do  executado  "o  raciocínio  a  ser  utilizado  nesta  hipótese
deverá ser o mesmo dos casos em que se pretende localizar
bens  do  devedor,  pois  tem o  contribuinte  ou  o  titular  de
conta bancária direito à privacidade relativa aos seus dados
pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir  a
parte  autora  nas  diligência  que  lhe  são  cabíveis  para
demandar  em  juízo."  (REsp  nº  306.570/SP,  Relatora  a

4 STF; AI-AgR 856.552/BA; Rel. Min. Roberto Barroso; Órgão Julgador (Primeira Turma); DJe, 24/04/2014.
5 STJ; AgRg no AREsp 448939/MS; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; Órgão Julgador (Segunda Turma); DJe,
21/03/2014.
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Ministra ELIANA CALMON, DJU de 18/02/2002). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.6 (grifei)

Corroborando o exposto, confiram-se os seguintes arestos deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. QUEBRA
DE  SIGILO  FISCAL.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DE
ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA  EXCEPCIONAL.  ART.  557,  CAPUT,  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. -  Em que pese o sigilo fiscal
não  seja  absolutamente  inviolável,  para  que  se
determine a quebra do sigilo fiscal para a tentativa de
localização de bens dos executados, é fundamental que
estejam esgotadas todas as vias legais e ordinárias ao
alcance do exequente,  o que não restou demonstrado
nos autos referido esgotamento.7 (grifei)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO.  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE OFÍCIO À
RECEITA FEDERAL E A CARTÓRIOS DE REGISTRO DE
IMÓVEIS A FIM DE IDENTIFICAR BENS EM NOME DO
DEVEDOR.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  QUANTO  AO
ESGOTAMENTO  DAS  VIAS  ORDINÁRIAS  PARA  A
REFERIDA  IDENTIFICAÇÃO.  QUEBRAS  DE  SIGILOS.
IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.  Não tendo sido esgotadas todas as
vias necessárias à localizar bens do devedor passíveis
de penhora, descabido é o pedido de quebra do sigilo
fiscal. A quebra do sigilo fiscal, na esteira da jurisprudência
do STJ, é espécie de diligência que só deve ser deferida se
atendidos  certos  requisitos,  quais  sejam,  a  sua
imprescindibilidade  e  a  realização  de  prévia  e  infrutífera
tentativa  da  parte,  por  sua  atuação  direta,  no  sentido  de
obter os documentos que alega necessários ao deslinde da
causa.8 (grifei)

Por outro lado,  no que toca ao indeferimento da expedição de
ofício  ao  DETRAN-PB,  entendo  ser  merecedora  de  reforma  a  decisão
agravada. Explico:

Primeiramente, a consulta pública disponível na página eletrônica
do DETRAN-PB exige o conhecimento da placa do veículo a ser pesquisado,
não sendo possível realizar a busca por meio de outros dados. 

6 STJ; AgRg no Ag 1386116/MS; Rel. Ministro Raul Araújo; Órgão Julgador (Quarta Turma); DJe, 10/05/2011.
7 TJPB; Decisão monocrática no Agravo de Instrumento n.º 2011908-41.2014.815.0000; Rel. Desembargador João
Alves da Silva; DJe, 26/01/2015.
8 TJPB; Agravo de Instrumento nº  200.2009.011.685-2/001;  Relª.  Desª.  Maria das Graças Morais  Guedes;  Órgão
Julgador (Terceira Câmara Especializada Cível); DJe, 14/06/2013.
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Segundo, o Judiciário tem à sua disposição o Sistema RENAJUD,
ferramenta substitutiva da expedição de ofício ao DETRAN, a qual possibilita a
consulta  de  veículos  através  do  CPF  do  proprietário,  conforme  se  vê  nos
artigos 2º e 6º, § 1º, do seu Regulamento, in verbis.

Art. 2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta
eletrônica que interliga 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.
Art. 6º O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de
ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de
licenciamento e de circulação, bem como a averbação de
registro de penhora de veículos automotores cadastrados na
Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos
Automotores – RENAVAM.
§ 1º Para possibilitar a efetivação de restrições, o usuário
previamente consultará a existência do veículo no sistema
RENAVAM,  com possibilidade de indicação dos seguintes
argumentos de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ
do proprietário.9

Por fim,  há precedentes desta Corte no sentido da possibilidade
de utilização do sistema RENAJUD, inclusive para penhora, sem que o credor
esgote  as diligências  para localização de bens de propriedade do devedor.
Confiram-se:

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

9 Regulamento RENAJUD; Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/renajud/  regulamento-renajud.pdf  >.
Acesso em: 18 mar. 2015.
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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  que
estejam  em  nome  dos  executados.”  (TJPB.  AI  nº
088.2011.000.516-7/001. Rel. Des. José Aurélio da Cruz. J.
em 21/11/2013)
-  “O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que
interliga 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. O sistema RENAJUD permite o
envio  de  ordens  judiciais  eletrônicas  de  restrição  de
transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a
averbação de registro de penhora de veículos automotores
cadastrados  na  Base  Índice  Nacional  (BIN)  do  Registro
Nacional  de  Veículos  Automotores  –  RENAVAM.”  (STJ.
REsp 1151626 / MS. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. J.
em 17/02/2011)10 (grifei)

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. PROSSEGUIMENTO  NORMAL  DA
EXECUÇÃO  FISCAL.  DECISÃO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO
ART. 557, § 1º-A, CPC. DECISUM REFORMADO. AGRAVO
PROVIDO. 
- 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”.11 (grifei)

10 TJPB; Decisão monocrática no Agravo de Instrumento nº  2013215-30.2014.815.0000;  Rel.  Des.  José Ricardo
Porto; DJe, 04/03/2015.

11 TJPB; Decisão monocrática no Agravo de Instrumento nº 2012477-42.2014.815.0000; Rel. Des. João Alves da
Silva; DJe, 21/01/2015.
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO
FISCAL.  INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE  PESQUISA
JUNTO  AO  RENAJUD.  IRRESIGNAÇÃO.  DIFICULDADE
DE  LOCALIZAÇÃO  DE  BENS  DO  DEVEDOR.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INDIVIDUALIZAÇÃO DO
BEM.  BLOQUEIO  PELO  SISTEMA  RENAJUD.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. 
- Dadas as peculiaridades do caso em concreto, e a fim
de  viabilizar  a  demanda,  é  desnecessária  a  prévia
individualização  do  veículo  passível  de  constrição,
podendo  ser,  desde  logo,  possibilitado  o  bloqueio
RENAJUD  com  intuito  de  localizar  bens  passíveis  de
penhora.12 (grifei)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  EXECUÇÃO  FISCAL  -
SISTEMA  RENAJUD  -  CONSTRIÇÃO  DE  VEÍCULOS  –
CONSULTA -  DILIGÊNCIA PRÉVIA -  LOCALIZAÇÃO  DE
BENS  PENHORÁVEIS  –  DESNECESSIDADE  –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL – PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
AGRAVO. 
–  A  penhora  de  veículos  pelo  sistema  RENAJUD
independe  da  realização  de  prévias  diligências  pelo
credor para identificação dos veículos penhoráveis. Art.
6º, § 1º, do Regulamento do Sistema RENAJUD.
– “Art. 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.”13

(grifei)

Corroborando  tal  entendimento,  é  pacífica  a  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de Justiça  quanto à desnecessidade do esgotamento das
vias extrajudiciais na busca de bens do devedor para a realização de penhora
“on line”.  Assim,  em tais  situações  não há óbice  à  mera  consulta  junto  ao
DETRAN para localização de veículos da parte executada.

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. PENHORA ON LINE. PREFERÊNCIA. OFENSA
AO ART. 620 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Após a edição da lei 11.382/2006, revela-se consolidado o
entendimento  jurisprudencial  sobre  a  possibilidade  de
penhora de dinheiro em espécie ou em depósito e aplicação
financeira  mantida  em  instituição  bancária,  sem  que  isso
implique  em  violação  do  princípio  da  menor  onerosidade
para  o  executado,  previsto  no  art.  620  do  CPC.
Precedentes.

12 TJPB;  Decisão monocrática  no  Agravo  de Instrumento  nº  2013214-45.2014.815.0000;  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos; DJe, 05/12/2014.

13 TJPB; Decisão monocrática no Agravo de Instrumento nº 2014002-59.2014.815.0000; Rel. Des. José Aurélio da Cruz.
DJe, 17/12/2014.
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2.  A  Corte  Especial,  no  julgamento  do  REsp
1.112.943/MA,  submetido  ao  regime  do  art.  543-C  do
CPC, confirmou o entendimento de que, após a vigência
da Lei 11.382/2006, não se faz necessário o esgotamento
das vias extrajudiciais dirigidas à localização de bens
do devedor para o deferimento da penhora on line.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.14 (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-
JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. 
I  -  JULGAMENTO  DAS  QUESTÕES  IDÊNTICAS  QUE
CARACTERIZAM  A  MULTIPLICIDADE.  ORIENTAÇÃO  –
PENHORA ON LINE. 
a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º
11.382/2006,  configura-se  como medida  excepcional,  cuja
efetivação  está  condicionada  à  comprovação  de  que  o
credor  tenha  tomado  todas  as  diligências  no  sentido  de
localizar  bens livres  e desembaraçados de titularidade do
devedor. 
b)  Após  o  advento  da  Lei  n.º  11.382/2006,  o  Juiz,  ao
decidir  acerca  da  realização  da  penhora  on  line,  não
pode  mais  exigir  a  prova,  por  parte  do  credor,  de
exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a
serem penhorados. 
[…] 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO15 (grifei)

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PENHORA  ON  LINE.  ARTS.  655  E  655-A  DO  CPC.
SISTEMA BACEN-JUD. VIGÊNCIA DA LEI N. 11.382, DE 6
DE  DEZEMBRO  DE  2006.  NOVA  ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 
1. 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.
2.  Segundo  nova  orientação  jurisprudencial  firmada  no
âmbito  desta  Corte,  a  penhora  on  line  deve  ser  mantida
sempre que necessária à efetividade da execução.
2. Agravo interno improvido.16 (grifei)

Firme em tais considerações,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
Agravo de Instrumento,  apenas  para determinar  que o Juízo  a quo expeça
ofício ao DETRAN-PB ou se utilize do Sistema RENAJUD, a fim de consultar
veículos de propriedade do executado (ora agravado), mantendo a decisão nos

14 STJ; AgRg no AREsp 315017/SP; Rel. Ministro Luís Felipe Salomão; Órgão Julgador (Quarta Turma); Julgamento,
24/04/2014; DJe, 30/04/2014.
15 STJ. REsp nº 1.112.943/MA. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador (Corte Especial); Julgamento, 15/09/2010;
DJe, 23/11/2010
16 STJ.  AgRg no Ag nº  1.050.772-RJ. Rel.  Ministro Paulo Furtado.  Órgão Julgador (Terceira Turma);  Julgamento,
26/05/2009; DJe, 05/06/2009.
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demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos,
Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmº.
Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  a  Exmª.  Drª.  Vanda Elizabeth  Marinho (Juíza
convocada para substituir o Sr. Des. José Ricardo Porto). Presente à sessão o
Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
G/08                                 RELATOR
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