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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N. 0000039-76.2009.815.0781
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado, em 
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barra
de Santa Rosa
SUSCITADO: Juízo de Direito da Comarca de Arara
AUTOR: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Camila Amblard
RÉ: Maria de Lourdes Reis 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
EXECUÇÃO  FISCAL.  AÇÃO  PROPOSTA  NO  DOMICILIO  DO
DEVEDOR.  POSTERIOR  MUDANÇA  DE  ENDEREÇO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCOLOCAMENTO  PARA  O  NOVO
ENDEREÇO. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ.  PROCEDÊNCIA
DO CONFLITO.

- Segundo inteligência da Súmula 58 do STJ, tratando-se de
ação  de  execução  fiscal,  resta  inviável  o  deslocamento  da
respectiva ação para o novo endereço do devedor,  devendo,
portanto, o feito tramitar na Comarca onde foi ajuizada a ação
inicialmente.

Vistos etc. 

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Barra de Santa Rosa, em face do
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arara, nos autos da ação de
execução fiscal ajuizada pelo  Estado da Paraíba em face de Maria de
Lourdes Reis, que objetiva a cobrança de tributos objeto de CDA (f. 03).
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Inicialmente,  a ação executiva foi  distribuída na Comarca de
Serraria (f. 06), e, com a criação da Comarca de Arara, local de residência
da parte devedora, os autos foram remetidos àquela Unidade Judiciária,
conforme certidão de f. 25. 

No entanto, após diligências procedidas pelo Juízo da Comarca
de Arara, descobriu-se que a executada/ré reside, atualmente, na cidade
de Sossego, termo da Comarca de Barra de Santa Rosa, ocasião em que
os autos foram redistribuídos para aquela Comarca (f. 36).

Adiante (f. 128/129), o Juiz da Comarca de Barra de Santa Rosa
suscitou o presente conflito, sob o argumento de que o Juízo competente
para processar e julgar o feito é o da Comarca de Arara, mesmo tendo a
executada mudado de endereço.

Parecer da Procuradoria de Justiça (f. 146/148) opinando pelo
conhecimento do conflito, declarando competente o Juízo de Direito da
Comarca de Arara para processar e julgar a demanda.

É o relatório.

DECIDO.

Com razão  o  juízo  suscitante,  sendo  desnecessárias  maiores
delongas  para  se  concluir  pela  competência  do  Juízo  de  Direito  da
Comarca de Arara para processar e julgar o feito executivo, ainda que a
parte devedora tenha mudado de endereço. 

A competência é determinada no momento na propositura da
ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente que pudessem, em tese, alterar a competência,
exceto quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência
em razão da matéria ou da hierarquia. 

Conforme disciplina o art. 111 do CPC, a competência só pode
ser  suscitada  pela  demandada/executada  por  intermédio  do  incidente
adequado, qual seja, exceção, o que in casu, não ocorreu.

Ademais,  a  matéria  já  se  encontra  sumulada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Proposta a execução fiscal,
a  posterior  mudança de domicílio  do executado não desloca a
competência já fixada”. (Súmula nº 58).

Nessa linha de raciocínio, trago julgados do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul:
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CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  EXECUÇÃO  FISCAL.  COMPETÊNCIA
RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. 1. A execução fiscal pode ser
ajuizada no foro do domicílio do executado e, se não o tiver, no de
sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Pode a Fazenda
Pública, ainda, escolher o foro do lugar em que se praticou o ato ou
ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida
o réu, ou do lugar de situação dos bens, quando a dívida deles se
originar. Art. 578 do CPC. 2. A incompetência relativa não pode ser
reconhecida  de  ofício.  Súmula  33  do  STJ.  Conflito  procedente.
(Conflito  de  Competência  Nº  70052061512,  Vigésima  Segunda
Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do RS,  Relator:  Maria  Isabel  de
Azevedo Souza, Julgado em 17/11/2012)

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.
MUDANÇA  DE  ENDEREÇO  DA  EXECUTADA.  IRRELEVÂNCIA.
COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 58 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
INCOMPETÊNCIA  RELATIVA.  DECLARAÇÃO  DE  OFÍCIO.
DESCABIMENTO.  SÚMULA  33/STJ.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA
JULGADO  PROCEDENTE  PARA  DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO
SUSCITADO.  (Conflito  de  Competência  Nº  70036798759,  Segunda
Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara
Medeiros, Julgado em 10/06/2010)

Ante  o  exposto,  tratando-se  de  matéria  sumulada  no  STJ,
conheço do conflito e declaro competente para processar e julgar
o feito o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Arara, ora
suscitado. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO 
                                     Relator 


