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PROCESSUAL CIVIL  – Apelação  cível.
Prescrição  intercorrente.  Reconhecimento.
Irresignação. Pedido de consulta e bloqueio
Renajud e Infojud de veículo e outros bens
de  propriedade  do executado.
Possibilidade.  Princípio  da  celeridade  e
economia  processual.  Necessidade  de
declaração  da  nulidade  da  sentença.
Retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem.
Provimento.

-  A possibilidade de  o magistrado acessar
um  sistema  e  verificar  a  existência  de
patrimônio penhorável, garante a celeridade
e  a  economia  processuais,  pois,  em
segundos,  o  usuário  poderá  identificar  a
propriedade  de  um  veículo,  saber  da
existência  de  restrições  e  efetivar  pela
internet,  ordens  judiciais  necessárias  à
solução  do  conflito,  com  rapidez  e
segurança,  não sendo razoável  extinguir o
processo  pelo  reconhecimento  de
prescrição intercorrente antes da efetivação
da medida.

- “O Sistema RENAJUD é uma ferramenta
eletrônica que interliga o Poder Judiciário e
o  Departamento  Nacional  de  Trânsito  –
DENATRAN,  possibilitando  consultas  e  o



Apelação Cível nº 0001289-81.2017.815.0000

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)

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento ao recurso apelatório, conforme voto do Relator e
da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível, interposta pelo
Estado da Paraíba, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª
Vara  da Comarca de Patos, que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”,
manejada contra  Luzinaldo Dias de Oliveira, teve sua pretensão fulminada
pela prescrição intercorrente, decretada pela Magistrada “a quo”.

Irresignado,  o  ente  público  apelante
requereu  a  reforma  da  sentença  (fls.  144/151),  sustentando,  em  síntese,
ofensa à coisa julgada, já que a primeira decisão proferida nos autos, que
havia reconhecido o instituto da prescrição, fora anulada pelo Tribunal, tendo
a Julgadora “a quo”, no retorno do processo ao Juízo, proferindo decisão com
o mesmo fundamento, e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Defende  o  Estado  da  Paraíba,  ainda,  em
seguida, a violação ao procedimento do art. 40 da Lei 6.830/80, inexistindo
inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal.
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Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso,
para que seja anulada a decisão.

Sem contrarrazões.

Parecer  Ministerial  de  fls.  169/173,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do recurso  apelatório  interposto,
eis que próprio, tempestivo e regularmente processado.

No  caso  dos  autos,  observa-se  já  a
existência de duas sentenças proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de
Patos: 

- Na primeira, de fls. 101/102, reconheceu-
se  o  instituto  da  prescrição  intercorrente  na  ação  de  execução  fiscal,
extinguindo-se o processo com resolução de mérito;

-  Na  segunda,  de  fls.  139/141,  proferida
após  a  decretação  de  nulidade  da  primeira  sentença  por  este  Tribunal,
igualmente  reconheceu-se  a  hipótese  de  prescrição  intercorrente,  durante
período pretérito,  compreendido na fundamentação da primeira  decisão,  já
anulada pelo Tribunal, até a prolatação da segunda decisão.

Pois bem.

Após a anulação da primeira decisão, com
o retorno dos autos ao Juízo singular, procedeu-se à intimação do exequente,
pelos  termos  contidos  no  despacho  de  fl.  132,  onde  se  registrou  que  as
tentativas  do  juízo  foram  esgotadas  e  determinou-se  a  intimação  do
exequente para indicar bens do executado no prazo de 5 (cinco) dias.

O  Estado  da  Paraíba,  por  sua  vez,
requereu que fossem “realizadas buscas através dos sistemas RENAJUD e
INFOJUD a fim de identificar veículos ou outros bens registrados em nome do
devedor e do corresponsável” (“sic”).

Ocorre  que  a  MM.  Juíza  “a  quo”,  em
seguida,  proferiu  a  mencionada  segunda  decisão,  considerando  o  tempo
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pretérito  e  a  circunstância  de  o  exequente  não  indicar  bens  passíveis  de
penhora.

Todavia, em que pese o longo período de
tramitação dos autos, a possibilidade de o magistrado acessar um sistema e
verificar  a  existência  de  patrimônio  penhorável,  garante  a  celeridade  e  a
economia  processuais,  pois,  em  segundos,  o  usuário  poderá  identificar  a
propriedade de um veículo, saber da existência de restrições e efetivar pela
internet,  ordens judiciais  necessárias  à  solução do conflito,  com rapidez e
segurança, não sendo razoável extinguir o processo pelo reconhecimento de
prescrição intercorrente antes da efetivação da medida.

A  propósito,  calha  colacionar  o  seguinte
trecho de aresto do colendo STJ, “in veerbis”:

“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)

Assim, havendo sistemas que permitem ao
magistrado o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade
à prestação jurisdicional, não é razoável, na busca da satisfação do crédito,
proferir  sentença  com  o  mesmo  resultado  da  primeira,  quando  inexistia
requerimento anterior no mesmo sentido.

“Mutatis mutandis”, já decidiu  este egrégio
Tribunal de Justiça:
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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
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 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20132153020148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 02-03-2015) 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO  FISCAL  - DEVEDOR  CITADO  - NÃO
PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
- PEDIDO  DE  PENHORA  ON  LINE  DEFERIDO  -
INEXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS  - PEDIDO
DE CONSULTA AO RENAJUD  - INDEFERIMENTO  -
IRRESIGNAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES
DESTA  CORTE  - REFORMA  - PROVIMENTO
MONOCRÁTICO  DO  AGRAVO.  - (AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  Execução  fiscal.  Fazenda  Pública
municipal. Requerimento para consulta de veículo pelo
Renajud. Indeferimento. Meios para localização de bens
esgotados.  Possibilidade  de  consulta  por  sistema
eletrônico.  Provimento do recurso.  Ementa:  agravo de
instrumento.  Execução  fiscal.  Fazenda  Pública
municipal. Requerimento para consulta de veículo pelo
renajud. Indeferimento. Meios para localização de bens
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esgotados.  Possibilidade  de  consulta  por  sistema
eletrônico. Provimento do recurso. (TJPB; AI 2007433-
42.2014.815.0000;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Vanda  Elizabeth  Marinho  Barbosa;
DJPB 14/10/2014; Pág. 11). Vistos e etc, 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20086303220148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, j. em 26-
02-2015) 

Portanto,  observa-se  que a  nova decisão
da Magistrada não se afigurou razoável,  quando o procedimento requerido
consiste  em  tarefa  simples  e,  caso  infrutífera  a  pesquisa,  poder-se-ia
computar  o  prazo  sem  evolução  do  pleito  para  o  eventual  novo
reconhecimento da prescrição, respeitado o procedimento legal.

Por  tais  razões,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO,  para,  cassando  a  sentença  vergastada,  determinar  a
continuidade da execução fiscal. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição  ao Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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