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AÇÃO  DECLARATÓRIA.  LITÍGIO  ENTRE
MUNICÍPIOS.  COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
RENOVAÇÃO  DE  ACORDO.  FATO  NOVO
AUTORIZADOR.  LEI  ESTADUAL Nº   10.317,
DE 30 DE MAIO DE 2014.  SUPRIMENTO DE
LACUNA  EXISTENTE  NA  DEMARCAÇÃO
DOS  LIMITES  ENTRE  OS  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA  GRANDE  E  QUEIMADAS.
EMPRESA  LOCALIZADA  ENTRE  OS  DOIS
ENTES  MUNICIPAIS.  ACORDO
HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.ART. 127, X,
DO REGIMENTO INTERNO E ART. 269, III DO
CPC.

– A competência desta relatoria para processar e
julgar  o  feito  originariamente  deriva  do  art.  6º,
XXVIII, I, do Regimento Interno deste Tribunal,  uma
vez  versar  a  demanda  de  conflito  entre  municípios
paraibanos. 

– A  Lei  nº  10.317,  de  30  de  maio  de  2014
acrescentou o art. 5ª à Lei nº 2.825/1962, que fixa a
Divisão  Administrativa  e  Judiciária  do  Estado,
suprindo a lacuna existente na demarcação dos limites
entre os Município de Campina Grande e Queimadas.
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Assim,  não  estamos  diante  de  alteração  de  limites
territoriais  ou  desmembramento  de  municípios,  o
qual,  conforme  já  consignado  em  outras  ocasiões,
impõe um rígido rito ditado pela própria Constituição
Federal.  Trata-se sim, de uma omissão legal acerca
das coordenadas geográfica dos limites territoriais a
impossibilitar, inclusive, os trabalhos do INTERPA e
do  IBGE,  imprecisão  esta  que  foi  devidamente
reparada pela edição da retrocitada lei. 

– Diante  do  novo  cenário  apresentado,  a
homologação do acordo é medida que se impõe, uma
vez restar preenchido seus requisitos autorizadores.

– “art. 127 -  São atribuições do Relator:

X -  extinguir o processo de competência originária
do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e
nos  incisos  III  e  V  do  artigo  269  do  Código  de
Processo  Civil,  e  resolver  incidentes  cuja  solução
não  competir  ao  Tribunal,  por  algum  de  seus
órgãos;” (Regimento Interno do TJ-PB).

Vistos.

Trata-se  de  nova  proposta  de  acordo  apresentada  pelos
Municípios de Campina Grande e de Queimadas (fls.157/173), dispondo, em
síntese, o seguinte:

“Os  requerentes,  nos  autos  do  presente  processo,
vêm  comunicar  que  a  Assembleia  Legislativa  do
Estado da Paraíba, em face da ausência de pontos e
coordenadas certos e determinados entres os limites
territoriais  dos  Municípios  de  Campina  Grande  e
Queimadas  –  PB,  aprovou  –  com  auxílio  do
INTERPA  e  do  IBG  –  projeto  de  lei  que  põe  a
Empresa  Borborema Energética  S/A,  entre  os  dois
entes municipais.”

Aduzem,  portanto,  que  a  nova  lei  supriu  a  lacuna  existente,
propiciando  ao  Judiciário  a  informação  necessária  ao  deslinde  da  querela.
Assim,  diante  do  fato  novo  apresentado,  pugnam  pela  homologação  da
presente composição para determinar a expedição de alvará ordenando que os
valores até então consignados por ordem judicial pela Borborema Energética
S/A,  sejam  divididos  igualitariamente  e  liberados  em  prol  dos  dois  entes
federados requerentes, extinguindo o feito nos moldes necessários.

É o Relatório.
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Decido.

Conforme  relatado,  trata-se  Ação  Declaratória  de
Reconhecimento de Localização de Empresa na qual foi entabulado “Termo de
Aceitação e Acordo”, firmado entre os Prefeitos dos Municípios de Queimadas
e Campina Grande, consubstanciado em fato novo, mais especificamente, na
Lei nº 10.317, de 30 de maio de 2014.

Pois bem.

Ab  initio,  importante  se  faz  reafirmar  a  competência  desta
relatoria para processar e julgar o feito originariamente, uma vez versar sobre
conflito  entre  municípios  paraibanos,  nos termos  do art.  6º,  XXVIII,  I,  do
Regimento Interno deste Tribunal.

Por  conseguinte,  como  é  sabido,  traduz-se  a  transação  em
especial  modalidade  de  negócio  jurídico  pelo  qual,  mediante  concessões
recíprocas,  as partes deliberam por prevenir  ou extinguir  litígios, estando a
atividade do juiz no exercício do ato de homologação adstrita à verificação do
preenchimento dos requisitos legais autorizadores da autocomposição.

Afere-se dos autos que duas tentativas de acordo foi intentadas,
contudo, sem sucesso, uma vez ausentes as condições necessárias. 

É que pretendiam as partes a alteração dos limites territoriais de
dois municípios, com o fito de repartir as receitas tributárias provenientes da
atividade da usina termelétrica, localizada em tais redondezas. 

No caso que ora se investiga, vislumbro um novo cenário  a ser
apreciado: é que a Lei nº 10.317, de 30 de maio de 2014 acrescentou o art. 5ª à
Lei nº 2.825/1962, que fixa a Divisão Administrativa e Judiciária do Estado,
suprindo a lacuna existente na demarcação dos limites entre os Município de
Campina Grande e Queimadas. 

Assim, não estamos diante de alteração de limites territoriais ou
desmembramento de municípios, o qual, conforme já consignado em outras
ocasiões,  impõe  um  rígido  rito  ditado  pela  própria  Constituição  Federal.
Trata-se sim, de uma lacuna acerca das coordenadas geográfica dos limites
territoriais a impossibilitar, inclusive, os trabalhos do INTERPA e do IBGE,
omissão esta que foi devidamente suprida pela edição da retrocitada lei.

Em  outras  palavras,  a  nova  Lei  não  revogou  quaisquer
disposição anterior acerca do tema, pois inexistente esta, atuando em verdade
com o fito  de  reparar  a  brecha  da  Lei  antecedente,  complementando-a  da
forma devida. 

Tenho,  pois,  que  agora  o  ajuste  de  vontades  possui  amparo
legal,  uma vez  que  o  Poder  Legislativo,  com auxílio  dos  institutos  acima
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citados,  editou  a  Lei  nº  10.317/2014,  localizando  a  Empresa  Borborema
Energética S/A, entre os dois entes municipais.

Por  fim,  oportuno  acentuar  os  termos  do  art.  127,  X,  DO
Regimento Interno desta Corte de Justiça:

“art. 127 -  São atribuições do Relator:

X -  extinguir o processo de competência originária
do Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e
nos  incisos  III  e  V  do  artigo  269  do  Código  de
Processo  Civil,  e  resolver  incidentes  cuja  solução
não  competir  ao  Tribunal,  por  algum  de  seus
órgãos;”

Por conseguinte, dispõe o art. 269, III, do Código de Processo
Civil:

“art. 269 – Haverá resolução de mérito:

III – quando as partes transigirem;”

É, pois, pelos fundamentos acima esposados, que decido pela
HOMOLOGAÇÃO do ACORDO  aventado às fls. 192/194, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 127, X, do Regimento
Interno e art. 269, III do CPC, determinando a expedição de alvará liberando
os  valores  até  então  consignados  por  ordem  judicial  pela  Borborema
Energética  S/A,  a serem divididos igualitariamente entre os Municípios de
Campina Grande e Queimadas.

P. I.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator 
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