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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº. 2000261-83.2013.815.0000
RELATOR  : Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Cavalcanti Primo Veículos Ltda
ADVOGADA : Celina Lopes Pinto
AGRAVADO : Município de João Pessoa

PROCESSUAL  CIVIL   –  Agravo  de
instrumento – Ação de execução fiscal   –
Avocação  da  ação  anulatória  de  débito
fiscal anteriormente ajuizada –  Conexão –
– Impossibilidade de reunião dos processos
- Reforma da decisão – Provimento parcial.

- O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
pela impossibilidade de reunião da ação de
execução  fiscal  e  da  ação  anulatória  de
débito  anteriormente  ajuizada  quando  o
juízo em que tramita esta última não é vara
especializada em execução fiscal. 

V I S T O S, relatados e discutidos os autos
acima descrito. 

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento parcial ao
agravo  de  instrumento,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl. 111.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido de efeito suspensivo, interposto por CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS
LTDA, objetivando reformar a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2ª  Vara de Executivos Fiscais  da Comarca  da Capital,  que,  nos  autos  da
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execução  fiscal  proposta  pelo  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA,  acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante,  para
avocar a ação anulatória de débito fiscais nº 200.2012.078.156-8 à vara de
executivos fiscais, nos moldes do art. 5º da LEF, para serem apensados à
execução fiscal nº 20.212.108.673-6, bem como sobrestar a execução fiscal
até a prolação de sentença na ação anulatória de débito fiscal referida acima.

O agravante alegou que a ação anulatória
de débito fiscal fora interposta muito antes do ingresso da ação de execução
fiscal. Asseverou, ainda, que as referidas ações devem correr perante juízos
que têm a mesma competência territorial, e como o despacho e decisão sobre
pedido de tutela antecipada e julgamento de mérito da ação anulatória de
débito  fiscal  se deram em 14.05.2012 e 01.11.2012 respectivamente,  a 4ª
Vara da Fazenda Pública é também competente para o presente executivo
fiscal, por ser quem primeiro despachou, nos termos do art. 106 do CPC.

Por  conta  disso,  pleiteou  a  concessão  de
efeito  suspensivo  ao  presente  agravo  de  instrumento,  haja  vista  entender
preenchidos os requisitos autorizadores da medida, e no mérito, requereu o
provimento do recurso para que seja declarada a conexão dos processos de
execução  fiscal  em  trâmite  perante  o  juízo  de  execução  fiscal  sob  o  nº
200.2012.108.673-6  com  a  ação  anulatória  interposta  anteriormente  em
trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública sob o nº 200.2012.078.156-8, com a
devida remessa da ação de execução fiscal à aquele juízo prevento, tendo em
vista o disposto no art. 106 do CPC.

Às  fls.  75/81,  o  então  relator,  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  convocado  para  substituir  este  signatário,  deferiu,
parcialmente,  o  pedido  de  efeito  suspensivo,  no  sentido  de  suspender  a
avocação da ação anulatória de débitos fiscais à vara de execução fiscal, para
serem apensados à execução fiscal nº 200.2012.108.673-6, mantendo a parte
da  decisão  que  determinou  o  sobrestamento  da  execução  fiscal  até  a
prolação de sentença na ação anulatória de débito fiscal.

Devidamente  intimado,  o  agravado
apresentou contrarrazões às fls. 88/93.

Devidamente  intimado,  o  MM.  Juiz  de
Direito da 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital  apresentou
informações às fls. 101/102.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação de mérito (fls. 104).

É o relatório. Decido.
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No  caso  em  questão,   parte  agravante
requereu a suspensão da decisão agravada que avocou a ação anulatória de
débito  fiscal  à  vara  de  execução  fiscal,  aduzindo  que  entre  a  ação  de
execução fiscal e outra ação que se oponha ou possa comprometer os atos
executivos,  há  evidente  laço  de  conexão,  a  determinar,  em  nome  da
segurança  jurídica  e  da  economia  processual,  a  reunião  dos  processos,
prorrogando-se a competência do juiz que despachou em primeiro lugar, no
caso dos autos, a 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Um dos pressupostos de desenvolvimento
válido e regular  do processo é a competência  do órgão jurisdicional,  para
analisar e julgar a contenda, ou seja, não basta que ele esteja revestido de
jurisdição,  é  necessário  que,  dentro  da  organização  judiciária,  seja  ele
competente para apreciar e julgar o litígio.

A  conexão  é  uma  das  hipóteses  de
prorrogação da competência, resultando, via de regra, na reunião dos feitos
em um único juízo, evitando-se decisões contraditórias nas causas em que
forem comuns pedido ou causa de pedir.

Certo é que, em tese, é possível a conexão
entre  a  ação  anulatória  e  a  execução  fiscal,   em  virtude  da  relação  de
prejudicialidade  existente  entre  tais  demandas,  de  modo a evitar  decisões
conflitantes. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSO  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  FISCAL.  CONEXÃO.
JULGAMENTO  SIMULTÂNEO.  COMPETÊNCIA.
Havendo  conexão  entre  execução  fiscal  e  ação
anulatória  de  débito  fiscal,  impõe-se  a  reunião  dos
processos,  de  modo  a  evitar  decisões  conflitantes;
espécie em que,  ajuizada primeiro a execução fiscal, o
respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações.
Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  129.803/DF,  Rel.  Ministro  ARI
PARGENDLER,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
06/08/2013, DJe 15/08/2013)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento pela impossibilidade de serem reunidas execução
fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo
em que tramita esta última não for vara especializada em execução fiscal e a
de execução fiscal tramitar em vara especializada, nos termos consignados
nas  normas  de  organização  judiciária,  diante  da  não  modificação  da
competência absoluta. Veja-se:

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL  E  AÇÃO
ANULATÓRIA.  CONEXÃO.  NÃO  APLICAÇÃO.
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EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO
DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1.  A decisão  agravada foi  baseada na jurisprudência
pacífica desta Corte,  no sentido da não aplicação da
regra de conexão entre feitos na hipótese de existência
de vara especializada em razão da matéria, diante da
não modificação da competência absoluta. Precedente:
CC  106.041/SP,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  Primeira
Seção, DJe de 9.11.2009.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1233761/BA,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em 19/08/2010, DJe 28/09/2010)

E:

PROCESSO  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO  FISCAL. AÇÃO  ANULATÓRIA
AJUIZADA  ANTERIORMENTE.  CONEXÃO.
NORMA  DE  ORGANIZAÇÃO  JUDICIÁRIA.
EXISTÊNCIA  DE  VARA  ESPECIALIZADA  PARA
JULGAR  EXECUÇÕES  FISCAIS.  REUNIÃO  DOS
PROCESSOS.  IMPOSSIBILIDADE.  SUSPENSÃO
DA  EXECUÇÃO.  GARANTIA  DO  JUÍZO.
NECESSIDADE.
1.  Cuida-se  de  conflito  negativo  de  competência
instaurado  entre  o  juízo  da  4a  Vara  Federal  de
Santos/SP,  suscitante,  e o  juízo da 1a Vara Federal  e
Juizado Especial Cível de Foz do Iguaçu/PR, suscitado,
nos autos de execução fiscal movida pela União Federal.
Discute-se a possibilidade de serem reunidas execução
fiscal  e  ação  anulatória  de  débito  precedentemente
ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não
é  vara  especializada  em  execução  fiscal,  nos  termos
consignados em norma de organização judiciária.
2. Em tese, é possível a conexão entre a ação anulatória
e  a  execução  fiscal,  em  virtude  da  relação  de
prejudicialidade  existente  entre  tais  demandas,
recomendando-se o simultaneus processus.
Precedentes.
3.  Entretanto,  nem  sempre  o  reconhecimento  da
conexão resultará na reunião dos feitos. A modificação
da competência pela conexão apenas será possível nos
casos em que a competência for relativa e desde que
observados os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 292 do
CPC.
4.  A  existência  de  vara  especializada  em  razão  da
matéria  contempla hipótese  de  competência absoluta,
sendo, portanto, improrrogável,  nos termos do art. 91
c/c 102 do CPC. Dessarte, seja porque a conexão não
possibilita a modificação da competência absoluta, seja
porque é vedada a cumulação em juízo incompetente
para  apreciar  uma  das  demandas,  não  é  possível  a
reunião dos feitos no caso em análise, devendo ambas
as ações tramitarem separadamente.

4



                                                                   Agravo de Instrumento nº 2000261-83.2013.815.0000
5. Embora não seja permitida a reunião dos processos,
havendo prejudicialidade  entre  a  execução fiscal  e  a
ação  anulatória,  cumpre  ao  juízo  em  que  tramita  o
processo executivo decidir pela suspensão da execução,
caso verifique que o débito está devidamente garantido,
nos termos do art. 9º da Lei 6.830/80.
6.  Conflito conhecido para declarar a competência do
juízo suscitado.
(CC  106.041/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  28/10/2009,  DJe
09/11/2009).

No caso em questão, a ação anulatória de
débito fiscal tanto foi ajuizada quanto teve sua citação válida anteriormente a
ação de execução fiscal.

Assim,  existe  a  peculariedade  de  que  o
juízo em que tramita a ação anulatória anteriormente ajuizada não possui
competência para julgar execuções fiscais (4ª Vara da Fazenda Pública), em
razão da especialização das varas estabelecidas pela Lei de Organização do
Judiciário deste Estado.

Dessa  forma,  a  existência  de  vara
especializada em razão da matéria (2ª Vara da Executivos Fiscais) contempla
hipótese de competência absoluta, sendo portanto, improrrogável, conforme
disposto no art. 5º da LEF.

Portanto,  seja  porque  a  conexão  não
possibilita a modificação da competência absoluta, seja porque é vedada a
cumulação em juízo incompetente para apreciar uma das demandas, não é
possível a reunião dos feitos no caso em análise, devendo ambas as ações
tramitarem separadamente.

Em caso análogo,  já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça. Observe-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ANULATÓRIA
Il  DÉBITO  FISCAL  ANTERIORMENTE  AJUIZADA
CONEXÃO  IMPOSSIBILIDADE  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR TRIBUNI DE JUSTIÇA CONHECIMENTO
DO  CONFLITO  PAI  DECLARAR  COMPETENTE  0
JUÍZO SUSCITANTE, QUAL SEI 0 JUÍZO A 18 VARA
DA  FAZENDA  PÚBLICA  DA  CAPITAL.  7O  Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o CC 106.041/SP Rel. MI
Castro  Meira,  DJe  de  9.11.2009,  enfrentou  situação
semelhante  à  d  /  presentes  autos,  ocasião  em  que
decidiu pela impossibilidade de sere reunidas execução
fiscal  e  ação  anulatória  de  débito  precedentemer
ajuizada quando o juízo em que tramita esta última não
é  Vara  Especializa  em  execução  fiscal,  nos  termos
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consignados  nas  normas  de  organizaç  judiciária.
Precedentes.
TJPB - Acórdão do processo nº 20020040456218001 -
Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator Saulo Henriques
de Sá e Benevides - j. Em 07/03/2013).

Pelo  exposto,  DÁ-SE  PROVIMENTO
PARCIAL ao agravo de instrumento,  apenas para suspender a avocação da
Ação  Anulatória  de  Débitos  Fiscais  à  Vara  de  Execução  Fiscal,  para  ser
apensada  à  Ação  de  Execução  Fiscal  nº  200.2012.108.673-6,  devendo  a
Ação  Anulatória  de  Débitos  Fiscais  nº  200.2012.078.156-8  continuar
tramitando na  4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  convocado,  com jurisdição  plena,   em substituição  ao
Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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, 29 de julho de 2014.

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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