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TJ-SP cobra taxa para localizar bem de 
devedor 
 
Adriana Aguiar 
De São Paulo 
 

As partes de um processo que tentam localizar bens de devedores em execuções no 

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) terão agora que pagar uma taxa de R$ 10 
por documento solicitado nos sistemas de busca. A determinação, já em vigor, está 

no Comunicado nº 170, de 2011, do Conselho Superior da Magistratura do Estado 

de São Paulo, editado no fim de abril. 

  
Na prática, o advogado que solicitar a localização de bens do devedor nos sistemas 

da Receita Federal (Infojud), do Banco Central (Bacenjud) - penhora on-line de 

contas bancárias - e do Departamento Nacional de Trânsito (Renajud) já está 

obrigado a arcar com a despesa. 

  
De acordo com Francisco de Toledo Iglesias, advogado da área contenciosa 

cível do escritório Luchesi Advogados, "já virou praxe, ao solicitar essas 

buscas, que haja a juntada de uma guia para o pagamento". Segundo ele, nos 

processos em que não há a quitação da taxa, os juízes têm publicado, no Diário 
Oficial, uma determinação para que o façam. "Isso tem um efeito negativo porque 

deixa de surpreender o devedor sobre a localização de bens e a medida pode 

tornar-se inócua, já que o devedor pode tomar medidas para esvaziar seu 

patrimônio", justifica. 
  

Apesar de a cobrança ter valores relativamente baixos, Iglesias argumenta que 

essa localização pode ocorrer em diversas fases do processo. Além disso, ao pedir 

as últimas cinco declarações de Imposto de Renda, o montante tem sido recolhido 

de cada exercício, o que já somam R$ 50. Conforme o próprio comunicado, porém, 
não serão devolvidos os valores restantes. "Nem todos teriam esses valores 

disponíveis, o que poderia restringir o acesso aos únicos meios de se localizar esses 

bens", afirma. Somente no ano passado, R$ 20,13 bilhões em contas correntes e 

226 mil veículos sofreram bloqueio on-line, segundo o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). 

  

Para o advogado é legítimo que o tribunal busque meios para custear seus gastos, 

entretanto, já existem taxas cobradas para o mesmo fim. Entre elas, o 1% sobre o 
valor da sentença no caso de satisfação da execução, que custeariam o processo. 

 

Procurado pelo Valor, o TJ-SP não comentou o assunto. 


