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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO JFRJ 

Fls 127 

02ª Vara Federal de Duque de Caxias 

Processo nº 0066928-48.2016.4.02.5118 (2016.51.18.066928-4) 

 
CONCLUSÃO 

 
Nesta data, faço os autos conclusos ao(à) MM. Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a) Federal 

da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias. 

 
Duque de Caxias/RJ, 17 de novembro de 2016. 

 
EINSTEIN KEMBO RODRIGUES GRILLO 

Diretor de Secretaria Substituto 

 
Processo nº 0066928-48.2016.4.02.5118 (2016.51.18.066928-4) 

 
Decisão 

 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

apresentou Exceção de Pré-executividade de fls. 44/53, oposta no bojo de Execução 

Fiscal movida pela ANP – AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GAS 

NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS. 

 
 

Em síntese, pretende a Executada: “Seja reconhecida a conexão de 

ações, nos termos dos arts. 55, §2º, inciso I c/c art. 58, ambos do CPC, 

determinando a remessa dos presentes autos ao juízo da 1ª vara federal da subseção 

judiciária de duque de Caxias – RJ; Seja ao final, julgada extinta a presente 

execução por não haver certeza e liquidez no título executivo, capaz de ensejar a 

nulidade do processo executivo”. 

 
 

Subsidiariamente, requer que “seja determinada a suspensão da 

execução até o trânsito em julgado da ação anulatória do auto de infração que 

gerou o título executivo objeto desta execução fiscal” 
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Alega a Excipiente que “foi distribuída em 02/09/2015, sob o nº 

0083140-81.2015.4.02.5118, a ação anulatória do auto de infração  que  gerou  o 

título executivo objeto desta execução fiscal”. 

 
 

Aduz ainda que a ação anulatória retro mencionada tramita perante 

a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Duque de Caxias – RJ, cujo Juízo julgou 

procedente o pedido, para declarar a nulidade da penalidade de  multa,  aplicada 

através do auto de infração DF nº 366406. 

 
 

Com a Exceção de Pré-Executividade, foram apresentados os 

documentos de fls. 54/108. 

 
 

Devidamente intimada, a Exequente se manifestou às fls. 111/125. 
 

 
 

É o relatório. 
 

 
 

DECIDO. 
 

 
Inicialmente, vale dizer que a Exceção de Pré-executividade tem 

como principal objetivo desonerar o executado de garantir o juízo, caso pretenda 

demonstrar, de plano, a inexequibilidade do título ou a iliquidez do crédito 

exequendo. 

 
 

Frisa-se, portanto, que tal instrumento apenas se presta à 

veiculação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as 

atinentes à certeza e liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as 

condições da ação executiva. Assim, para o acolhimento da Exceção de Pré- 

executividade, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a 

ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária 

qualquer dilação probatória. 
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Consolidando o entendimento, o STJ editou a Súmula 393: “A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 

 
 

In casu, as alegações formuladas pela Executada podem ser 

conhecidas de ofício e não demandam dilação probatória, razão pela  qual 

CONHEÇO DA PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e passo à 

análise das teses por meio dela suscitadas. 
 

 
 

Inicialmente, faz-se mister analisar o pedido para que “Seja 

reconhecida a conexão de ações, nos termos dos arts. 55, §2º, inciso I c/c art. 58, 

ambos do CPC, determinando a remessa dos presentes autos ao juízo da 1ª vara 

federal da subseção judiciária de duque de Caxias – RJ”. 

 
 

Dispõe o Art. 55 do Código de Processo Civil: 
 

 
 

Art. 55.  Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes 
for comum o pedido ou a causa de pedir. 

 
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 

 
 

No presente caso, verifico que, de fato, há conexão entre a Ação 

distribuída em 02/09/2015, sob o nº 0083140-81.2015.4.02.5118, que tramita perante 

a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Duque de Caxias – RJ e o presente feito. 

Ocorre que, conforme informações apresentadas pelas partes, já foi proferida 

sentença nos autos da Ação Anulatória, de modo que incide a exceção prevista no § 

1º do Art. 55 do CPC, que impede a reunião dos processos. 

 
 

Outrossim, em que pese já ter sido proferida sentença pese no bojo 

da ação anulatória nº 0083140-81.2015.4.02.5118, julgando procedente o pedido para 

declarar a nulidade da penalidade de multa (objeto da presente Execução Fiscal), 

verifico, por meio de consulta ao sistema Apolo, que não houve o transito em julgado 

da sentença. Desse modo, e considerando ainda que o Exequente interpôs recurso de 
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Apelação,  entendo  que  não  se  pode  concluir  definitivamente  pela  nulidade  do 

processo executivo. 

 

 
Isto posto, INDEFIRO os pedidos formulados nos itens a) e c) da 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 44/53. 

 
 

Requer a Excipiente subsidiariamente: 
 

 
 

“d) se este MM. juízo não entender pela falta de liquidez do título 

executivo (ao menos que temporária, pois ainda se aperfeiçoará com o transito em 

julgado da anulatória), seja determinada a suspensão da execução até o trânsito em 

julgado da ação anulatória do auto de infração que gerou o título executivo objeto 

desta execução fiscal” 

 

 
Sobre este ponto, manifestou-se a Exequente, às fls. 111/125, no 

sentido de que “a tutela provisória concedida no bojo da sentença proferida nos 

autos da ação anulatória nº 0083140-81.2015.4.02.5118 limitou-se a determinar a 

exclusão do nome da parte autora, ora excipiente, dos cadastros restritivos de 

crédito”. Aduz, portanto, que “não houve antecipação dos efeitos da  tutela para 

determinar a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal fundado no auto de 

infração DF nº 366406”. 

 
 

De fato, considerando que a sentença de procedência da Ação 

Anulatória ainda não transitou em julgado e que não há nos autos notícia de que 

tenha sido concedida antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito, 

entendo que não há óbice ao prosseguimento do feito executivo. 

 
 

Vale ressaltar ainda que foi interposta apelação que, em regra, tem 

efeito suspensivo, impossibilitando que a decisão impugnada gere seus efeitos 

enquanto não for julgado o recurso interposto, salvo na parte em que tenham sido 

antecipados os efeitos da tutela. 
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Neste sentido, a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça 

e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

 
 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 

POSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA.    SUSPENSÃO    DA    EXECUÇÃO    FISCAL. 

INVIABILIDADE. 1. "Esta Corte Superior de Justiça admite o 
prequestionamento  implícito,  que  viabiliza  o  conhecimento  do 

recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, 
desde que a matéria federal  invocada tenha  sido efetivamente 

debatida na instância ordinária, ainda que sem a indicação 
expressa dos dispositivos legais tidos por violados, o que ocorreu 

no caso" (AgRg no REsp 1.039.206/RO, Rel. Ministro Og 
Fernandes,  Sexta  Turma,  DJe  1/8/2012).  2.  As  Turmas  que 

compõem a Primeira Seção do STJ firmaram a compreensão de 

que a mera sentença de procedência emitida em ação anulatória 

de débito fiscal não é suficiente, por si só, para afastar a 

exigibilidade do crédito tributário, sobretudo quando inexistente 

a concessão de antecipação de tutela ou comprovação de que a 

apelação interposta tenha sido recebida apenas no efeito 

devolutivo. Precedentes: AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/02/2014; 

AgRg nos EDcl no REsp 1049203/SC, Rel. Ministra Denise 
Arruda, Primeira Turma, DJe 11/12/2009; e AgRg na MC 
15.496/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
21/08/2009. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; 

AGRESP 200901943531; Relator: Sergio Kukina; Primeira Turma; 
DJE DATA:20/02/2015) 

 
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO 

DE FIANÇA BANCÁRIA NOS AUTOS DA AÇÃO 

ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE 

PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. 1. É cediço que 

o oferecimento da fiança bancária, conquanto produza os 

mesmos efeitos da penhora para fins de emissão de certidão 

positiva com efeitos de negativa, bem como para 

impossibilitar a inscrição no CADIN, não autoriza a 

suspensão da exigibilidade do crédito, inexistindo, portanto, 

qualquer óbice à propositura da execução fiscal. 

Precedentes. 2. A prolação de sentença de procedência da 

ação anulatória não transitada em julgado não extingue o 

crédito exequendo. Insta salientar, ainda, que a tutela de 

urgência deferida nos autos da anulatória não determinou 

a suspensão da exigibilidade do crédito. 3. No presente 

recurso, discute-se apenas a exigibilidade do título, uma vez 

 

 
JFRJ 

Fls 131 

http://www.jfrj.jus.br/autenticidade


Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES. 

Documento No: 74922667-27-0-127-10-771187 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade . 

 

 
 
 
 
 
 

que a pedido formulado nos autos da objeção de 

executividade foi de extinção da execução fiscal. Esta foi a 

matéria abrangida pelo efeito devolutivo do agravo. Eventual 

requerimento de suspensão do curso da execução não foi 

deduzido perante o juízo de primeiro grau, descabendo, 

portanto, sua apreciação por esta Eg. Corte, sob pena de 

supressão de instância. 4. Agravo de instrumento conhecido 

e desprovido. Grifo nosso. (TRF2; AG 201400001049473; 

Relator: Jose Antonio Lisboa Neiva; Sétima Turma 

Especializada; E-DJF2R - Data::28/11/2014) 
 
 
 

Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado no item d) da Exceção 

de Pré-Executividade de fls. 44/53 

 
 

Requer a Excipiente, por fim, que seja indeferido o pedido da 

Exequente de determinação de penhora por meio do sistema BACEN JUD, eis que 

teria formulado pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DISTRIBUÍDA SOB O Nº 

0074626-97.2015.8.19.0021, no juízo da 2ª Vara Cível de Duque de Caxias, com a 

finalidade de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores, promovendo, assim, a preservação da empresa e consequentemente a 

sua função social. Desse modo, entende que os atos que importem em constrição do 

patrimônio da sociedade empresarial deveriam ser analisados pelo juízo universal. 

 
 

Pois bem. Analisando a documentação acostada às fls. 105/108, 

verifico que foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa, 

consoante a norma do art. 52 da Lei 11.101/05. 

 
 

A atual Lei de Falências, por seu turno, prevê, no art. 6.º, § 7.º, que 

as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação 

judicial. A interpretação do dispositivo, contudo, deve levar em conta a 

complexidade do ordenamento jurídico, sem se descuidar dos princípios que 

nortearam a elaboração do diploma legal. 

 
 

É importante salientar que a Lei nº 11.105/2005 buscou aprimorar 

e  dar  maior  efetividade  aos  institutos  protetivos  dos  interesses  que  surgem  dos 
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estados de crise de insolvência empresarial, refletidos tanto na Recuperação Judicial 

quanto na Extrajudicial, assim como na Falência. O art. 47 da Lei nº 11.105/2005 

diploma legal define o princípio da preservação da entidade empresarial "A 

recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica." 

 
 

Frisa-se que a recuperação judicial tem como principal objetivo 

proporcionar a manutenção do funcionamento de empresas economicamente viáveis, 

atendendo à necessidade de se preservar a produção de riquezas e a geração de 

empregos, coadunando-se com o princípio da preservação da entidade empresarial. 

 
 

Logo, segundo jurisprudência atual e dominante, o Juízo da 

execução fiscal deve se abster de promover atos executórios que impliquem 

alienação de bem pertencente à empresa que se encontre em recuperação judicial. 

 
 

Em que pese a cobrança judicial do crédito tributário não  estar 

sujeita a concurso de credores ou habilitação inclusive na recuperação judicial (Lei 

Complementar nº 118, de 2005), e não sendo caso de suspensão da execução fiscal, 

em si, devem ser obstados na ação fiscal os atos judiciais que reduzam o patrimônio 

da empresa em recuperação, enquanto mantida essa condição. 

 
 

Neste passo a jurisprudência vem adotando a tese de que não cabe 

ao Juízo da execução fiscal a prática de atos expropriatórios ou de alienação do 

patrimônio da empresa recuperanda, ficando à análise do Juízo da Recuperação a 

possibilidade da medida. 

 
 

Colaciono abaixo, julgados do Superior Tribunal de Justiça  em 

casos semelhantes, in verbis: 
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TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA 
EXECUÇÃO  FISCAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Nos  termos  da 

jurisprudência pacífica do STJ, embora o deferimento do 
processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o 
condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do art. 6º, § 

7º,  da  Lei  n.  11.101/05,  os  atos  judiciais  que  reduzam  o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser 

obstados enquanto mantida essa condição. 2. Não cabe a esta 
Corte, em recurso especial, a análise acerca dos bens ameaçados 
de constrição na execução por estarem fora do plano de 
recuperação judicial homologado, o que demonstra o interesse 

recursal do ora agravante, pois para tal, requer, necessariamente, 
o reexame de fatos e provas, vedado, por esbarrar no óbice da 
Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no 
REsp: 1499530 PR 2014/0308674-7, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015) Grifo 
nosso 

 
 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR 
QUE, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL, O JUÍZO DA VARA 
DO TRABALHO ABSTENHA-SE DE PRATICAR ATOS 
EXECUTÓRIOS QUE IMPORTEM NA CONSTRIÇÃO OU 

ALIENAÇÃO DE BENS DA EMPRESA SUSCITANTE E 
DESIGNAR O JUÍZO DE DIREITO EM QUE SE PROCESSA A 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR, EM CARÁTER 
PROVISÓRIO, AS MEDIDAS URGENTES. CONFLITO EM QUE 

SE DISCUTE A DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA 
SOB RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. 
PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

FISCAL, DEVENDO-SE, TODAVIA, SUBMETER A PRETENSÃO 
CONSTRITIVA DIRECIONADA AO PATRIMÔNIO DA 
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO JUÍZO 
UNIVERSAL. ENTENDIMENTO PERFILHADO PELA 

SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXEGESE 
QUE NÃO ENSEJA INFRINGÊNCIA À CLÁUSULA DE 
RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Considerando que a 

controvérsia  gira  em  torno  da  destinação  do  patrimônio  de 
empresa sob recuperação judicial, e não sobre a definição da 

competência para o processamento de execução fiscal, o conflito 

deve ser processado e julgado pela Segunda Seção, nos termos do 

art. 9º, § 2º, IX, do RISTJ. Precedentes. 2. De acordo com o 

entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito da Segunda 

Seção desta Corte de Justiça, embora o deferimento do 

processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o 

condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 

7º, da Lei n. 11.101/05, a pretensão constritiva direcionada ao 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser 
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submetida à análise do juízo universal, em homenagem ao 

princípio da preservação da empresa. 3. A exegese ora adotada de 
modo algum encerra violação ao Princípio da Reserva de 
Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, 
notadamente porque não se procedeu à declaração de 
inconstitucionalidade, mas sim à  interpretação sistemática dos 
dispositivos legais sobre a matéria. Precedentes da Segunda Seção 
do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ  -  AgRg  no  CC:  136040  GO  2014/0240987-0,  Relator: 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 
13/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 
19/05/2015) Grifo nosso 

 
 

No  mesmo  sentido,  o  seguinte  julgado  do  Tribunal  Regional 

Federal da 2ª Região: 

 
 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 
LEILÃO. APRECIAÇÃO PRÉVIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. 1. Não se conhece do recurso na parte em que postula 
a suspensão de quaisquer outros atos de constrição ou 
expropriação patrimonial, uma vez que apenas a suspensão do 

leilão designado foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual 
tal pedido não pode ser apreciado por este Tribunal, sob pena de 

supressão de instância. 2. A Lei nº 6.830/80 dispõe, no seu artigo 
29, a não-sujeição das execuções fiscais ao concurso de credores, 

habilitação em falência, inventário ou arrolamento, sendo mister 
ressaltar que a disposição contida no art. 187 do Código 
Tributário Nacional segue a mesma linha de raciocínio. 3. O art. 

6º, §7º, da Lei nº 11.101/05, que disciplina as recuperações 
judiciais,  estabelece,  de  modo  expresso  que  "As execuções  de 

natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da 
recuperação judicial,ressalvada a concessão de parcelamento nos 
termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária 

específica". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 

firmado de que, embora a execução fiscal não se suspenda pela 

recuperação judicial deferida, os atos de alienação ou de 

constrição que comprometam o cumprimento do plano de 

reorganização da empresa somente serão efetivados após a 

anuência do Juízo da recuperação judicial. (AgRg no CC 
129.622/ES; EDcl no AgRg no AgRg no CC 130.363/SP; AgRg no 

REsp 1.453.496/SC). 5. Agravo de instrumento parcialmente 
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TRF2 - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – 237473; Desembargador 
Federal CLAUDIA MARIA BASTOS NEIVA TERCEIRA 

TURMA ESPECIALIZADA E-DJF2R - Data::12/11/2014) Grifo 

nosso 
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In casu, o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema 

BACENJUD, pode acabar por obstar a continuidade da atividade empresarial em 

prejuízo do plano de reorganização da Executada, de modo que, ante o exposto, sua 

análise compete ao Juízo da Recuperação sob pena de restar inviabilizado o próprio 

instituto (v. STJ AgRg no CC 123.228/SP; AgRg no CC 119.970/RS). 

 
 

Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ- 
 

EXECUTIVIDADE DE FLS. 44/53, somente com relação ao item e), para 

indeferir, por ora, a penhora por meio do sistema BACENJUD formulada às fls. 43, 

nos termos da fundamentação supra. 

 
 

P.I. 
 

 
 

Duque de Caxias, 13 de dezembro de 2016. 
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