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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO. 
BUSCA  DE  BENS  DO  DEVEDOR.  UTILIZAÇÃO  DO 
SISTEMA  INFOJUD.  POSSIBILIDADE.  ESGOTAMENTO 
DE  DILIGÊNCIAS  POR  PARTE  DO  CREDOR. 
IRRELEVÂNCIA.  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  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) 

V I S T O S.

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto por Alvorada Cartões 

Crédito Financiamentos e Investimentos S/A (Banco Mercantil de São Paulo S/A) em face 

da decisão de fls. 14, exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Capital,  que 

indeferiu  consulta  através  do  INFOJUD para  localização  de  bens  da  empresa 

executada, ora agravada, Destroier Ind. e Com. de Confecções Ltda., determinando a 

suspensão do feito e seu arquivamento provisório.

Em  suas  razões,  o  recorrente  alega  o  esgotamento  dos  meios 

ordinários em busca do patrimônio da devedora, sendo medida de efetivação da tutela 

jurisdicional, antes do arquivamento precário, o deferimento da consulta no INFOJUD, a 

fim da satisfação de seu crédito.

Assim,  requer,  liminarmente  e no mérito,  o  deferimento  da consulta 

através do INFOJUD. 

Documentos às fls. 14/186v.

Efeito suspensivo concedido parcialmente às fls. 190/192v.

Contrarrazões não apresentadas.

Informação do magistrado de 1º grau, às fls. 199/200.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público, às fls. 203/204, entendeu 

não ser o caso de pronunciamento.

É o breve relatório. 

DECIDO.
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Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação 
do pedido liminar.  Por isso,  permito-me reproduzir  o  que fora  afirmado naquela 
oportunidade, eis que suficiente ao caso. 

“Segundo a exegese do art. 527, III, do Código de Processo  

Civil,  o  Relator  poderá,  desde  que  haja  solicitação  do  

agravante,  conceder  efeito  suspensivo  a  decisão  atacada,  

condicionando  o  deferimento  do  pedido  à  relevância  da  

fundamentação  (fumus  boni  juris)  e  à  possibilidade  de  

ocorrência de lesão grave e de difícil reparação (periculum in  

mora).

Portanto, para o deferimento da liminar, é imprescindível a  

presença de ambos os requisitos.

Pois bem.  

Partindo  de  um exame  de  cognição  sumária,  próprio  das  

medidas de urgência, entendo, a princípio, que assiste razão  

à empresa recorrente.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça possibilitam 

a utilização do sistema INFOJUD como meio para localizar  

bens do devedor, estando a divergência situada apenas no  

fato do deferimento ser legítimo mesmo antes de esgotadas  

as diligência ordinárias por parte do credor ou somente após  

tal atitude.

Veja-se duas decisões nos sentidos acima indicados: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.464.372 - RJ (2014/0157914-0).  
RELATOR  :  MINISTRO  MAURO  CAMPBELL  MARQUES.  
RECORRENTE  :  INSS  INSTITUTO  NACIONAL  DO 
SEGURO  SOCIAL.  ADVOGADO  :  PROCURADORIA-
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GERAL FEDERAL – PGF. RECORRIDO  : MARISETH DE 
LIMA FERNANDES. ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO  
NOS AUTOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.  
OFENSA AO  ARTIGO  535  DO CPC.  INEXISTÊNCIA DE  
VÍCIO  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  INFOJUD.  
INEXISTÊNCIA  DE  NECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO 
DAS  BUSCAS  POR  BENS  DO  DEVEDOR.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão  
Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região cuja  ementa  é  a  
seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO # CONSULTA AO  
SISTEMA INFOJUD # ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 
A  CARGO  DO  CREDOR  #  NÃO  CARACTERIZADO  #  
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 # Agravo de instrumento manejado em face de decisão  
que  indeferiu,  em sede  de  execução  fiscal,  o  pedido  de  
bloqueio  de  veículos  da  executada  por  meio  do  sistema  
RENAJUD, bem como o pleito alusivo à consulta ao sistema  
INFOJUD.  2 # A decisão agravada indeferiu a utilização dos  
sistemas INFOJUD e RENAJUD. Não obstante, o presente  
recurso  devolveu  apenas  parte  da  matéria,  ou  seja,  a  
irresignação  recursal  restringe-se  ao  prosseguimento  da  
execução  com  a  realização  da  diligência  apenas  com  a  
utilização do INFOJUD (fl. 09) e, por este motivo, somente  
este  pleito  será  objeto  de  exame  e  julgamento.  3  #  A 
penhora  de  ativos  financeiros,  mediante  utilização  do  
BACENJUD, é preferencial para fins de cobrança de crédito,  
sendo  dispensável  exaurimento  de  outros  meios.  Já  a  
solicitação  de  informações  à  Receita  Federal  (INFOJUD)  
somente é autorizada se o credor demonstrar que esgotou  
todos os meios de pagamento e não logrou êxito. 4 # É bem  
verdade que a pretensão da parte exequente é que o Poder  
Judiciário  faça  as  suas  vezes,  no  sentido  de  promover  
diligências que lhe interessam. A toda evidência, é certo que  
o Poder Judiciário pode determinar aos órgãos conveniados  
que prestem informações relevantes ao processo, tanto que  
o Conselho Nacional de Justiça criou o sistema INFOJUD. 5  
#  A  interferência  do  Judiciário  quanto  à  diligência  que  
compete  ao  exequente  somente  pode  ser  efetivada  em 
casos  excepcionais,  em  face  do  caráter  sigiloso  de  tais  
dados.  Ou seja,  quando a parte  interessada demonstre o  
esgotamento de todos os meios existentes a sua disposição  
para encontrar bens sujeitos à penhora.
(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 09/09/2014)

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  556.333  -  RS  
(2014/0164800-8)RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE  : INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 
QUALIDADE  E  TECNOLOGIA INMETRO  REPR.  POR   :  
PROCURADORIA-GERAL  FEDERAL  AGRAVADO 
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ANTÔNIO  CAETANO  DANIELAGRAVADO:  LILIAN  DE 
OLIVEIRA ARIM  ADVOGADO  :  SEM  REPRESENTAÇÃO  
NOS  AUTOS  DECISÃO.  Vistos,  etc.  Trata-se  de  agravo  
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso  
especial,  fundamentado  na  alínea  "a"  do  permissivo  
constitucional  em  oposição  a  acórdão  assim  ementado:  
ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
EXECUÇÃO  FISCAL.  PESQUISA  AOS  SISTEMAS 
RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.  
Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na utilização dos  
sistemas INFOJUD,  RENAJUD ou BACENJUD, tampouco  
necessidade de esgotamento de outras diligências antes de  
seu  manejo,  porque,  em que  pese  o  princípio  da  menor  
onerosidade ao devedor, a execução é movida no interesse  
do credor,  a teor do disposto no artigo 612 do Código de  
Processo  Civil.  Deferido  o  pedido  do  agravante  quanto  à  
pesquisa  junto  ao  sistema  INFOJUD,  uma  vez  que  tal  
ferramenta foi criada devido à notória necessidade de tornar  
o processo de execução mais efetivo, garantindo os direitos  
do  credor,  sem  afronta  aos  direitos  do  devedor.  
Considerando  que  a  pesquisa  em  nome  da  agravada,  
realizada  em  16/08/2013,  e  a  consulta  ao  sistema  
RENAJUD  permitem  o  acesso  às  informações  já  
disponibilizadas  anteriormente  ao  exequente,  não  se  
configura  razoável  a  repetição  de  tal  diligência.  Eventual  
renovação do pedido deve ser motivada,  demonstrando o  
exeqüente a existência de indícios de alteração da situação  
financeira ou patrimonial  do executado. O agravante aduz  
contrariedade aos arts. 535, 612, 652, § 3º, 655, todos do  
CPC, porquanto não se mostra plausível o indeferimento do  
pedido  ao  argumento  de  que  a  medida  se  mostra  inútil,  
porque  o  pedido  é  viável  e  lícito,  e  a  lei  não  apresenta  
qualquer  restrição  ou  limitação  para  o  resgate  de  crédito  
público. É o relatório. Não ocorre contrariedade ao art. 535,  
inc.  II,  do  CPC,  quando  o  Tribunal  de  origem  decide  
fundamentadamente  todas  as  questões  postas  ao  seu  
exame, assim como não há que se confundir entre decisão  
contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação  
jurisdicional. A Corte de origem entendeu pela inexistência  
de  razão  para  renovação  da  consulta  aos  cadastros.  O  
aresto foi solvido com a seguinte fundamentação: Quanto à  
renovação do pedido de penhora on-line, via BACENJUD, e  
consulta a cadastros de acesso restrito, em busca de bens  
em nome do executado (RENAJUD, INFOJUD e DOI), não  
há óbice  legal,  porque,  a  despeito  do  princípio  da  menor  
onerosidade ao devedor, a execução é movida no interesse  
do credor,  a teor do disposto no artigo 612 do Código de  
Processo  Civil.  Todavia,  quando  as  medidas  constritivas  
promovidas  pelo  Juízo,  por  via  eletrônica,  restam  
infrutíferas,  eventual  renovação  do  pedido  deve  ser  
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motivada,  demonstrando  o  exequente  a  existência  de  
indícios de alteração da situação financeira ou patrimonial  
do executado. A Corte de origem concluiu pela inutilidade da  
medida pretendida pelo  ora agravante,  premissa que não  
pode ser alterada na origem, ante o óbice da Súmula 7/STJ.  
A Corte Especial desta Casa já decidiu: Recurso especial.  
Não  ofende  o  princípio  da  Súmula  7  emprestar-se,  no  
julgamento  do  especial,  significado  diverso  aos  fatos  
estabelecidos pelo  acórdão recorrido.  Inviável  é  ter  como  
ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar  
fatos  que  se  tiveram como  verificados.  (AgRgnos  EREsp  
134.108/DF,  Rel.  Ministro  EDUARDO  RIBEIRO,  CORTE  
ESPECIAL, julgado em 2/6/1999, DJ 16/8/1999, p. 36) Ante  
o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, inc. II, alínea "a", do  
CPC, conheço do agravo em recurso especial para negar-
lhe  provimento.  Publique-se.  Intimem-se.  Brasília,  12  de  
agosto de 2014.  Ministro Og Fernandes Relator  (Ministro 
OG FERNANDES, 28/08/2014)

Com efeito, resta evidenciado que, para fins de efetivação  

da  tutela  jurisdicional,  sendo  a  execução,  ademais,  no  

interesse  do  exequente,  a  utilização  da  consulta  ao  

INFOJUD é perfeitamente possível.

No  caso  dos  autos,  ainda,  houve  a  utilização  de  vários  

meios  para  a  satisfação  do  crédito,  entretanto,  todos  

restaram infrutíferos, pelo que a espécie foge da divergência  

acima citada, merecendo acolhimento, a princípio, as razões  

do insurgente.

Assim,  a  fumaça  do  bom direito  encontra-se  evidenciada  

diante dos decisórios do Tribunal Cidadão, enquanto que o  

perigo da demora se mostra latente, diante da decisão que  

determinou o arquivamento provisório sem proceder, talvez,  

a última forma de tentativa de localizar ativos da empresa  

executada.”

Diante de todo o exposto,  utilizo-me do artigo 557,  §1º-A,  do CPC, 

para, com base na jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

prover  o  recurso  instrumental,  reformando  a  decisão  interlocutória  atacada,  para 
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determinar que o magistrado de base realize a consulta via INFOJUD.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

          
       Des. José Ricardo Porto

                    RELATOR

J/11/R06
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