
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE INSTRUMENTO Nº  2012091-12.2014.815.0000  –  2ª  Vara  de
Executivos Fiscais – Comarca da Capital 
RELATOR : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
AGRAVANTE: Município de João Pessoa
ADVOGADO: representado por Adelmar  Azevedo Regis
AGRAVADO : PROSERV Serviços Peças e Veículos LTDA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FISCAL.  PENHORA  DE  BENS
MÓVEIS.  CONSULTA  SISTEMA  RENAJUD.
AUSÊNCIA DE  DECISÃO  AGRAVADA.  PEÇA
OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557,
CAPUT  DO  CPC.  INADMISSIBILIDADE  DO
RECURSO. SEGUIMENTO NEGADO.

Ao  agravante  compete  instruir  o  agravo  de
instrumento  com  as  peças  obrigatórias
elencadas no artigo 525, I, do CPC, dentre elas
a  decisão  agravada,  sob  pena  de  não  ser
conhecido o recurso.

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo  Município
de João Pessoa contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Executivos
Fiscais da Capital que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pela
edilidade em face de PROSERV SERVIÇOS E PEÇAS E VEÍCULOS LTDA,
indeferiu o pedido do agravante no sentido de efetivar a pesquisa de veículos
do executado junto ao sistema RENAJUD.
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O Agravante  pugna  pela  reforma da  decisão,  alegando,  em
suas razões recursais, a dificuldade da edilidade promover a execução fiscal, e
por consequência  que não possui meios de indicar veículos de propriedade do
executado.

Discorre  também,  que  os  Tribunais  Pátrios  entendem  ser
necessário, unicamente, a indicação do CPF/CNPJ do contribuinte para que
seja possível efetivar a restrição via sistema RENAJUD. Alega, ainda, que tal
ferramenta  objetiva  assegurar  a  razoável  duração do  processo,  e  tem sido
utilizada por magistrados de todo o país, em observância ao referido princípio
constitucional.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que se determine
a  realização,  pelo  juízo  a  quo,  da  consulta  de  veículos  de  propriedade  do
executado  via  RENAJUD,  bem como,  inserindo  restrições  de  transferência,
circulação  e licenciamento do bem móvel .

Instado  a  se  pronunciar,  o  Juízo  da  2ª  Vara  de  Executivos
Fiscais de João Pessoa manteve o entendimento já disposto na decisão que
originou o presente recurso, conforme ofício 199/2014, fls 85/88.

Às.  fls.  82,  certidão  emitida  consta  que  não  existiu  o
cumprimento da intimação do agravado, em virtude da ausência no processo,
dos advogados constituídos, bem como, do endereço do agravado.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso sem manifestação de mérito (fls. 91/92).

É o relatório.

O  agravo  de  instrumento  não  merece  seguimento,  frente  a
manifesta inadmissibilidade, qual seja, ausência de peça obrigatória - decisão
agravada.

Senão vejamos o que dispõe o artigo 525 do CPC:

Art. 525. A petição de agravo de instrumento
será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias  da decisão
agravada, da certidão da respectiva intimação
e das procurações outorgadas aos advogados
do agravante e do agravado; 

No  caso  em  análise,  necessário  se  faz  destacar  que  os
documentos acostados aos autos,  fls.  14/75,  não são provas referentes  ao
processo  em  análise  cujo  agravante  é  o  Município  de  João  Pessoa  e  o
agravado PROSERV Serviços Peças e Veículos LTDA . 
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A  decisão  interlocutória  que  possibilitou  a  interposição  do
presente recurso não se encontra nos autos. 

Necessário se faz destacar que a Ação de Execução Fiscal nº
00273312320138152001, que tem como exequente Município de João Pessoa
e como executada PROSERV SERVIÇOS E PEÇAS E VEÍCULOS LTDA, foi
distribuída em 13/08/2013, conforme consta na Certidão de fls 77.

 Já a decisão interlocutória acostada aos autos, de fl.75, teve
sua prolação datada de 12 de setembro de 2012.

Desta  feita,  diante  dos  fatos,  embora  o  assunto  contido  no
corpo  da  decisão  interlocutória  apresentada  à  fl.  75, seja  condizente  ao
requerido no presente agravo, a mesma não é a peça necessária ao presente
recurso,  haja  vista  a  data  de  sua  prolação  ser  anterior  à  distribuição  da
execução fiscal, que teve em seu corpo decisum ensejador do presente agravo.

Assim,  uma vez ausente  documento obrigatório  –  DECISÃO
AGRAVADA -, é manifestamente inadmissível o recurso, devendo, portanto ser
negado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Diante  do  exposto,  com  fulcro  no  art.  557  do  Código  de
Processo Civil, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, frente a
manifesta inadmissibilidade.

 
Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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