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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2004164-92.2014.815.0000
RELATOR :  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho –  Juiz  Convocado para substituir  o

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Inter – Incorporadora de Imóveis LTDA
ADVOGADO : Marcus Antônio Dantas Carreiro
AGRAVADA : Giovana Finizola Santiago de Araújo
ADVOGADO : José Caitano de Oliveira

PROCESSUAL  CIVIL  – Agravo  de
Instrumento  –  Cumprimento  de  sentença  –
Exceção  de  Pré-executividade  –  Rejeição  –
Insurgência  –  Territorialidade  do  juízo  –
Incompetência relativa – Foro distrital – Mero
fracionamento  da  comarca  –  Súmula  33  do
STJ – Decadência e prescrição – Inocorrência
– Desprovimento. 

–  A divisão das comarcas em circunscrições
ou  distritos  visa  apenas  descentralizar  as
funções  judicantes,  a  fim de  uma prestação
jurisdicional  mais  célere  e  acessível  ao
cidadão,  não  se  confundindo  Vara  Distrital
com  Comarca,  para  efeito  de  fixação  da
competência territorial.

– A competência das varas distritais é relativa,
uma  vez  que  fixada  com  base  no  critério
territorial  e, ainda que as Varas Distritais de
Mangabeira pudessem ser consideradas foro
diverso, a competência territorial, relativa por
natureza, não macula o processo se não for
levantada  pelo  réu,  em  momento  oportuno,
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por  meio  do  incidente  denominado  exceção
de incompetência, cujo procedimento se acha
regulado pelos arts. 304 a 311, do CPC.

– Da inércia da parte ré, que deixa de opor a
exceção de incompetência relativa, decorre a
automática  ampliação  da  competência  do
juízo  da  causa,  que  não  pode,  “ex  officio”,
declinar de sua competência.

–  Tendo havido, no caso dos autos,  recurso
ao Tribunal de Justiça, a sentença prolatada
em 2002, por óbvio, não transitara em julgado
e,  assim,  não  poderia  a  parte  credora
promover  a  execução definitiva  da sentença
enquanto não operado o trânsito em julgado.

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação uníssona, negar provimento ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela  INTER – INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, em face de  GIOVANA
FINIZOLA SANTIAGO DE ARAÚJO, irresignada com a decisão proferida pelo
M.M. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
obrigação de fazer (liberação de hipoteca), fase de cumprimento de sentença,
rejeitou  a  exceção  de  pré-executividade  por  ela  oposta,  determinando  a
transferência  dos  valores  bloqueados  para  a  conta  judicial  e,  havendo
requerimento da credora, a expedição de alvará em favor desta.

Irresignada, a executada/excipiente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando, em síntese, a nulidade de todos os
atos  processuais  praticados  desde  a  fase  de  conhecimento,  por  considerar
absoluta a competência da vara distrital de mangabeira.

Sustentou,  ainda,  a decadência  e prescrição
do direito pleiteado pela recorrida.
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Ao  final,  argui  a  ausência  de  intimação
pessoal  para obrigação de fazer  e que,  tendo o imóvel  sido vendido para a
agravante,  inexiste  obrigação  de  pagar  a  multa  pelo  descumprimento  da
obrigação de fazer.

Por  conta  disso,  pugna  pelo  provimento  do
recurso,  para  anular  a  decisão  guerreada,  acolhendo  a  exceção  oposta  e
extinguindo a execução.

Sem contrarrazões (fl. 160).

Parecer  da  Douta  Procuradoria  de  Justiça,
opinando pela rejeição da incompetência absoluta, deixando de opinar quanto à
questão  da  decadência  e  prescrição,  face  a  ausência  de  fundamentação
minimamente coerente (fls. 163/166). 

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Presentes os pressupostos recursais intrínse-
cos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo
ao direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade, inexis-
tência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do seguimento do recurso), co-
nheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

“Ab initio”, antes de se enfrentar o âmago do
presente  recurso,  faz-se  necessário  recordar  que  a  exceção  de  pré-
executividade foi  criado por doutrinadores e acolhido pela jurisprudência para
possibilitar a defesa do devedor acerca de questões que não demandem dilação
probatória e que possam ser reconhecidas de ofício pelo juiz. 

Ou  seja,  a  chamada  exceção  de  pré-
executividade se presta para alegar vícios que possam comprometer a execução
e  que  possam  ser  constatados  pelo  juiz  “ex  officio”,  prescindindo  de  forma
própria, de prazo e de segurança do juízo, bastando, pois, uma simples petição
antes  da  penhora  ou  depois  desta,  até  quando  se  perdeu  o  prazo  para  os
embargos do devedor ou impugnação ao cumprimento da sentença. No entanto,
repita-se,  trata-se  de  medida  excepcional  e  que  não  comporta  interpretação
ampliada, sob pena de colocar por terra a eficácia própria dos títulos executivos.
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Assim,  a matéria a ser ventilada em sede de
exceção de pré-executividade, é aquela que pode ser conhecida “ex-officio“ pelo
juiz, ou seja, que não demande dilação probatória.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de
Justiça, veja-se:

EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO
ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO
-  REQUISITOS  -  DISCUSSÃO  DE  QUESTÕES  DE
ORDEM  PÚBLICA  E  DESNECESSIDADE  DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  -  CONHECIMENTO  EM
QUALQUER  TEMPO  E  GRAU  DE  JURISDIÇÃO  -
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL  - EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA  CONHECIDOS  E  PROVIDOS.  1.
Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem
que,  no  bojo  de  exceção  de  pré-executividade,  entendeu
nulo  o  título  executivo  porque  ausente  assinatura  de  2
(duas) testemunhas.  Decisão reformada pela eg.  Terceira
Turma,  sob  entendimento  da  ocorrência  de  preclusão
porquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada após
a penhora de bem imóvel. 2. Mérito.  A orientação assente
da  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade
é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando
a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de
ofício pelo juiz  e  a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória  .   3.  Embargos de
Divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 905416
PR  2008/0198035-4,  Relator:  Ministro  MARCO  BUZZI,
Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJe 20/11/2013) (grifei).

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS
RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO  CABIMENTO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  AO
FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
ARGUMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA  284/STF.
DECISÃO  QUE  SE  MANTÉM  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INFUNDADO.  MULTA.  ART.  557,  §  2º,  DO  CPC.
CABIMENTO.  1.  Em  face  do  princípio  da  fungibilidade
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recursal,  recebo  os  presentes  embargos  como  agravo
regimental dado seu caráter manifestamente infringente.
2.  A   pacífica  jurisprudência  do  STJ  consigna  o  
cabimento  do  incidente  de  exceção  de  pré-
executividade  para  arguição  de  vícios  em  ação  de
execução, cuja análise possa ser realizada de ofício
pelo  juiz  e  prescinda  de  dilação  probatória.
Precedentes. 3. O Tribunal de origem dispôs, no acórdão
recorrido,  que  a  discussões  pretendidas  -  suspensão  da
execução, não cabimento da multa do artigo 475-J do CPC
ou  a  concessão  da  assistência  judiciária  -  por  meio  de
exceção, na espécie, reclamavam dilação probatória para a
solução das controvérsias, não se enquadrando, portanto,
nos requisitos exigidos para o acolhimento do incidente de
pré-executividade. 3. Em sua petição recursal, o recorrente
discorreu  tese  não  impugnativa  de  tal  fundamentação,  o
que configura argumentação deficiente a atrair o teor da
Súmula 284/STF. 4.  Agravo regimental não provido,  com
aplicação  de  multa.  (EDcl  no  AREsp  269.481/SP,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013).  (grifei).

Por fim:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO
DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  FIRMADA  PELA  ORIGEM.
NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA.  1.  Constatado  que  a  Corte  de  origem
empregou  fundamentação  adequada  e  suficiente  para
dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação
do  art.  535  do  CPC.  2.  A jurisprudência  desta  Corte  é
firme  no  sentido  de  que  é  cabível  a  exceção  de  pré-
executividade para discutir questões de ordem pública na
execução fiscal,  ou seja,  os pressupostos processuais, as
condições da ação, os vícios objetivos do título executivo
atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demandem dilação  probatória. (REsp  1.110.925/SP,  Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4/5/2009, julgado sob o
rito do art. 543-C, do CPC). 3. Na espécie, o Tribunal de
origem  expressou  entendimento  de  que  o  exame  da
ocorrência  de  compensação  não  seria  possível  pela
necessidade  de  dilação  probatória.  4.  A  revisão  do
entendimento  referido  exige  o  reexame do acervo  fático-
probatório  do  processado,  o  que  é  inviável  na  via  do
recurso especial,  nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1264352/SC, Rel.
Ministro  BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013).  (grifei).
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No  caso  dos  autos,  sustenta  a  empresa
agravante a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a fase de
conhecimento,  por  considerar  absoluta  a  competência  da  vara  distrital  de
mangabeira.

A divisão das comarcas em circunscrições ou
distritos  visa  apenas  descentralizar  as  funções  judicantes,  a  fim  de  uma
prestação jurisdicional mais célere e acessível ao cidadão, não se confundindo
Vara Distrital com Comarca, para efeito de fixação da competência territorial.

Portanto, a competência das varas distritais é
relativa, uma vez que fixada com base no critério territorial

.
O Superior Tribunal de Justiça ratificou esse

entendimento reiteradamente, como pode ser verificado na jurisprudência abaixo
colacionada:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. VARA DISTRITAL.
COMARCA SEDE DE VARA FEDERAL. ART. 109, § 3°,
DA CF/88. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO. 1. Esta Seção,
ao julgar o CC 43.0 0751SP (Rel. MM. Castro Meira, DJ de
16.8.2004),  assentou  que  não  se  deve  confundir  vara
distrital e Comarca. Esta última poderá abranger mais de
um  município,  conforme  dispuser  a  Lei  de  Organização
Judiciária Local.  Já  a vara  distrital  é  um seccionamento
interno  da  Comarca,  vale  dizer,  um  distrito  judiciário
dentro de sua circunscrição territorial.  Assim, uma única
Comarca poderá apresentar tantas varas distritais quantos
forem os  municípios  por  ela  abrangidos.  Existindo  Vara
Federal  na  Comarca  onde  situado  o  foro  distrital,  não
incide a delegação de competência prevista no § 3° do art.
109  da  Constituição  da  República,  restando  incólume  a
competência  ,51Austiça  Federal.  No  mesmo  sentido:  CC
36.2941SP,  Rel.  Min.  Francisco  Peçanha Martins,  DJ  de
27.9.2004;  CC  43.0731SP,  Rel.  Mi  osé  Delgado,  DJ  de
4.10.2004; CC 39.325/SP, Rel. Min. Teori A bino ascki, DJ
de 29.9.2003. 2. Por inexistir delegação d ição federal, não
se aplica ao caso a Súmula n°3/STJ. 3. Conflito conhecido
para declarar competente o Juizo Federal suscitante. (STJ;
CC 114.118; Proc.  2010/0171740-3; SP; Primeira Seção;
Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques;  Julg.  27/1012010;
DJE 17/11/2010).

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  EXECUÇÃO  FISCAL
VARA  DISTRITAL.  COMARCA  SEDE  DE  VARA
FEDERAL.  ART.  109,  §  30 ,  DA CF/88.  AUSÊNCIA DE
DELEGAÇÃO.  1.  Não  se  deve  confundir  vara  distrital  e
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Comarca.  Esta  última  poderá  abranger  mais  de  um
município,  conforme  dispuser  a  Lei  de  Organização
Judiciária Local.  Já  a vara  distrital  é  um seccionamento
interno  da  Comarca,  vale  dizer,  um  distrito  judiciário
dentro de sua circunscrição territorial.  Assim, uma única
Comarca poderá apresentar tantas varas distritais quantos
forem os municípios por ela abrangidos. 2. Existindo Vara
Federal  na  Comarca  onde  situado  o  foro  distrital,  não
incide a delegação de competência prevista no § 3 0 do art.
109  da  Constituição  da  República,  restando  incólume  a
competência da Justiça Federal. 3. Conflito conhecido para
se  declarar  competente  o  Juízo  Federal  da  6'  Vara  de
Santos  /SP,  o  suscitante.  (STJ;  CC  108.413;  Proc.
2009/0195060-0;  SP;  Primeira  Seção;  Rel.  Min.  José  de
Castro Meira; Julg. 25/11/2009; DJE 07/12/2009). 
 
Ademais,  ainda  que  as  Varas  Distritais  de

Mangabeira pudessem ser consideradas foro diverso, a competência territorial,
relativa por natureza, não macula o processo se não for levantada pelo réu, em
momento  oportuno,  por  meio  do  incidente  denominado  exceção  de
incompetência, cujo procedimento se acha regulado pelos arts. 304 a 311, do
CPC.

Nesse norte, da inércia da parte ré, que deixa
de opor a exceção de incompetência relativa, decorre a automática ampliação
da competência do juízo da causa, que não pode, ex officio, declinar de sua
competência para apreciar o feito posto à sua razão de julgar.

Outro não é o teor da sua Súmula 33, do STJ:
 

"A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio." 

Em  outro  ponto,  a  recorrente  alega  a
“decadência da execução de sentença”, pois entende que, tendo sido proferida
sentença de conhecimento em 19 de fevereiro de 2012 e,  somente 10 (dez)
anos  após,  a  exequente  requerido  o  cumprimento  do  julgado,  resta  claro,
segundo alega, que a parte credora não tinha interesse na execução da decisão
prolatada na fase de conhecimento, “estando o direito atingido pelo instituto da
decadência e da prescrição”.

Em  verdade,  a  parte  recorrente  lança
arguições de prescrição e decadência de toda forma, aguardando que o bafejo
da sorte venha em seu socorro.

A agravante alega que o termo “a quo” para
que a credora pudesse requerer a execução da sentença é a data em que a
sentença foi proferida (19/02/2002).

7



Agravo de Instrumento nº  2004164-92.2014.815.0000

Ora, tendo havido, no caso dos autos, recurso
ao Tribunal de Justiça, a sentença prolatada em 2002, por óbvio, não transitara
em julgado e, assim, não poderia a parte credora promover a execução definitiva
da sentença enquanto não operado o trânsito em julgado.

Ademais,  como  bem  fundamentou  o
magistrado de piso, a parte promovente, exequente, não deixou de impulsionar o
feito em qualquer das fases do processo, haja vista que, a tempo e modo, a
credora,  ora  agravada,  requereu  o  cumprimento  da  sentença  transitada  em
julgado (fl. 212 dos autos de origem).

Pelo  exposto,  também  neste  ponto,  não
assiste razão à agravante.

Ao  final,  arguiu  a  recorrente  a  ausência  de
intimação pessoal para obrigação de fazer e que, tendo o imóvel sido vendido a
si, inexiste obrigação de pagar a multa pelo descumprimento da obrigação de
fazer.

Mister ressaltar que na petição de exceção de
pré-executividade (fls. 22/30), a excipiente, ora agravante, não levou a referida
questão  à  apreciação  da  instância  primeva,  logicamente,  não  tendo  havido
manifestação  acerca  da  matéria  na  decisão  vergastada,  sendo,  porquanto,
impossível  conhecer  da  questão,  em atenção ao  princípio  da dialeticidade e
porque inadmissível a inovação recursal.

Outrossim, pelo que dos autos consta, preten-
de a parte recorrente, neste ponto, rediscutir, na fase de cumprimento de sen-
tença, questões já tratadas na fase de conhecimento, acobertadas pelo manto
da coisa julgada. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO, mantendo em todos os seus termos a decisão recorrida.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos.  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.  Miguel  de Britto  Lyra  Filho,  Juiz  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.
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Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
19 de fevereiro de 2015. 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado
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