
                                                                                               

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  2012673-12.2014.815.0000  -   Campina
Grande
RELATOR :Juiz Ricardo Vital de Almeida
AGRAVANTE :Valberto Holanda Souto Maior
ADVOGADOS :Érico de Lima Nóbrega e Robérgia Farias Araújo da 

Nóbrega
AGRAVADA :Neuza Maria Lopes Maia ME
ADVOGADO :Osvaldo de Queiroz Gusmão

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA
–  EXPEDIÇÃO  DE  OFÍCIO  À  RECEITA  FEDERAL  –
QUEBRA  DE  SIGILO  FISCAL  DA  EXECUTADA  –
INDEFERIMENTO  PELO  JUÍZO  A  QUO  –  NÃO
ESGOTAMENTO  DE  TODOS  OS  MEIOS  PARA
LOCALIZAÇÃO  DE  BENS  PENHORÁVEIS  –
IMPOSSIBILIDADE  –  MEDIDA  ADMISSÍVEL  EM  CASO
EXCEPCIONAL  – DECISÃO  DE  1º.  GRAU  EM
CONSONÂNCIA  COM  OS  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS  – MANUTENÇÃO  INTEGRAL  –
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

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).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Valberto
Holanda Souto Maior, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Cível  da Comarca de Campina Grande, proferida nos autos da Ação de
Cobrança  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  (em  fase  de
execução), ajuizada pelo ora agravante em face de Luziana Ramalho Ribeiro
e Neuza Maria Lopes Maia ME, que indeferiu o pleito de expedição de ofício à
Receita Federal para que esta apresentasse as declarações de bens da parte
executada.

Em  suas  razões,  o  agravante  relata  que,  após  o  trânsito  em
julgado da sentença que condenou a promovida Neuza Maria Lopes Maia nos
autos do processo nº 0013723-79.2011.815.0011, esta foi intimada para pagar
voluntariamente o valor arbitrado, todavia não o fez.

Aduz  que  realizou  muitas  tentativas  no  sentido  de  auferir  seu
crédito, porém não logrou êxito, ante a total inexistência de bens da executada
(ora agravada) passíveis de constrição judicial,  notadamente numerários em
conta bancária, veículos e outros bens automotores.

Assevera  que,  diante  disso,  requereu  a  expedição  de  ofício  à
Delegacia  da  Receita  Federal,  no  intuito  de  localizar  bens  declarados  pela
agravada, de modo a possibilitar o prosseguimento da execução, pleito este
indeferido pelo Juízo  a quo,  razão pela qual  interpôs o presente agravo de
instrumento.

Afirma que  o  Juízo  a  quo laborou em desacerto,  pois  o  sigilo
fiscal, apesar de ser um direito protegido pela Constituição, não é absoluto e
pode ser relativizado nos casos em que a documentação fiscal se configure
como único meio de aferição da existência de bens passíveis de constrição
judicial.

Sustenta  que não há ilegalidade na requisição de informações
fiscais ao órgão competente, tendo em vista já ter promovido todos os atos
necessários à percepção do seu crédito.

Pugna  pela  reforma  da  decisão  agravada,  a  fim  de  que  seja
expedido ofício à Delegacia da Receita Federal, com vistas ao fornecimento da
documentação relativa aos bens declarados pela agravada.

Informações do Juízo de origem às fls. 133/134.

Intimada,  a  parte  agravada  não  apresentou  contrarrazões,
conforme certidão de fl. 135.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito (fls. 136/138).

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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É o relatório.

VOTO

Não merece prosperar a irresignação recursal ora em análise.

In casu, pretende o agravante a reforma da decisão de 1º. grau
que  indeferiu  o  pedido  de  expedição  de  ofício  à  Receita  Federal  para
apresentação das declarações de bens da executada (ora agravada), sob o
fundamento de que o simples fato de não serem encontrados bens passíveis
de  penhora  não  autorizaria  a  quebra  de  um  sigilo  protegido
constitucionalmente,  determinando,  ainda,  que  o  exequente  (ora  agravante)
diligenciasse para indicar tais bens. 

Analisando os presentes autos, verifico que,  em atendimento a
pedidos do agravante, o Juízo a quo,  valendo-se dos sistemas BACENJUD e
RENAJUD,  determinou  a  efetivação de bloqueios  de valores  e  veículos  de
propriedade  da executada,  no  entanto,  tais  diligências  restaram infrutíferas,
conforme se vê às fls. 107/110 e 115/117.

Logo após tais tentativas, o agravante requereu a expedição de
ofício à Receita Federal, no afã de localizar bens da executada (ora agravada),
pleito este indeferido pelo Juízo a quo.

Tal decisão não merece reparos. Embora as medidas constritivas
não tenham sido efetivadas pela inexistência de saldo nas contas bancárias e
de  veículos  em  nome  da  executada,  o  agravante  não  trouxe  aos  autos
nenhuma certidão comprobatória da inexistência de imóveis, linhas telefônicas
ou  outros  bens  móveis  suscetíveis  de  penhora.  Ao  reverso,  postulou,  de
imediato, o deferimento de quebra de sigilo fiscal consubstanciada no acesso
ao rol de todos os bens da agravada 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
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 que agiu com acerto o douto julgador
primevo ao indeferir o pedido de violação dos dados fiscais da agravada, tendo
em vista que o agravante não demonstrou o prévio esgotamento de todos os
meios de localização de bens passíveis de penhora pertencentes à executada.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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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, 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
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. 1

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

1 STF; AI-AgR 856.552/BA; Rel. Min. Roberto Barroso; Órgão Julgador (Primeira Turma); DJe, 24/04/2014.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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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.2

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
Ministra ELIANA CALMON, DJU de 18/02/2002). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.3

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

2 STJ; AgRg no AREsp 448939/MS; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; Órgão Julgador (Segunda Turma); DJe,
21/03/2014.
3 STJ; AgRg no Ag 1386116/MS; Rel. Ministro Raul Araújo; Órgão Julgador (Quarta Turma); DJe, 10/05/2011.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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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.4

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.5

Logo, considerando que o agravante não comprovou ter esgotado
as diligências necessárias à localização de bens da agravada passíveis  de
penhora, não há que se falar em modificação do provimento judicial de piso, eis
que  praticado  em  consonância  com  a  legislação  e  os  entendimentos
jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

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 Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Exmº.  Sr.  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 31 de
março de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/08

4 TJPB; Decisão monocrática no Agravo de Instrumento n.º 2011908-41.2014.815.0000; Rel. Desembargador João
Alves da Silva; DJe, 26/01/2015.
5 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.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
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