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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA.  SEGUROS.  DPVAT.
COMPETÊNCIA  RELATIVA.  COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.  DOMICÍLIO  DA  RÉ.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, DE
OFÍCIO,  DA  INCOMPETÊNCIA  RELATIVA.
APLICAÇÃO DO ART.  557,  §1º-A,  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DO AGRAVO.

-Em  ação  de  cobrança  objetivando  indenização
decorrente  de  Seguro  Obrigatório  de  Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias  Terrestres  -  DPVAT,  constitui  faculdade  do
autor  escolher  entre  os  seguintes  foros  para
ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o
do seu domicílio  (parágrafo único do art.  100 do
Código de Processo Civil); bem como, ainda, o do
domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No
caso concreto,  recurso especial  provido. (STJ   ,
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 11/09/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)
(grifei).

- A incompetência relativa não pode ser declarada
de ofício. Súmula 33/STJ.
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VISTOS, 

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por
SEVERINO COSMO DA SILVA contra a decisão da fl. 32 que, nos autos
da  ação de cobrança de seguro DPVAT que move em face de  VERA
CRUZ  SEGURADORA  S/A,  declinou,  de  ofício,  de  sua  competência  e
determinou a remessa dos autos para a Comarca de Belém/PB, domicílio
do autor.

Em  suas  razões  recursais,  a  parte  agravante  defende  a
competência  da  Comarca  de  João  Pessoa.  Destaca  que  a  escolha  da
Comarca é opção da parte autora, sendo que a regra da competência do
foro do seu domicílio não prevalece sobre a regra. Requer o provimento do
agravo de instrumento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO

 Inicio a presente manifestação analisando a possibilidade do
julgamento do agravo de instrumento em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 557, §1º-A do CPC, “Se
a decisão recorrida estiver  em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao  recurso”.  Dessa  forma,  a
norma referida permite ao relator do processo dar provimento ao recurso,
em decisão monocrática,  sempre que este se encontrar em consonância
com a jurisprudência dominante, mesmo que não sumulada.

Gize-se,  ainda,  que  tais  decisões  têm  por  finalidade
desafogar  os  Órgãos  Colegiados,  buscando  dar  mais  efetividade  ao
princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por
óbvio,  as  garantias  constitucionais  do  devido  processo  legal,  do
contraditório e da ampla defesa.

Assim,  plenamente  cabível  o  julgamento  do  agravo  de
instrumento por meio de decisão monocrática, porque há autorização para
tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo à
análise da questão de fundo.

O artigo 100, parágrafo único, do CPC determina que “nas
ações de reparação do dano sofrido em razão de delito  ou acidente de
veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato”.

Tal regra, contudo, consiste em faculdade conferida ao autor
da  demanda,  não  tendo  o  condão  de  afastar  as  regras  gerais  de
competência previstas no Diploma Processual Civil.

No  caso,  sendo  a  demandada  pessoa  jurídica,  incide  o
disposto no art. 100, IV, “a” e “b”, do CPC:

Art. 100 - É competente o foro:
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[...] 

IV - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa 
jurídica;

b)  onde  se  acha  a  agência  ou  sucursal,  quanto  às
obrigações que ela contraiu;

Assim,  inexiste  ofensa  ao  princípio  do  juiz  natural  o
ajuizamento da presente demanda na Comarca de João Pessoa.

De  mais  disso,  em  se  tratando  de  competência  territorial,
considerada  de  natureza  relativa,  a  declinação  só  pode  se  dar  por  meio
processual próprio, qual seja, a exceção de incompetência, conforme dispõe a
regra do art. 112 do CPC. 

Frise-se, inclusive, que tal entendimento está sumulado pelo
STJ, através do verbete da Súmula nº 33, exarado nos seguintes termos:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” 

Cito, jurisprudência pacificada no âmbito do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.391.428 - SP (2013/0205686-0)
RELATORA  :  MINISTRA  MARIA  ISABEL  GALLOTTI
RECORRENTE  :  MILTON  GONÇALVES  ADVOGADOS  :
JOSÉ  LUÍS  POLEZI  VLADIMIR  COELHO  BANHARA  E
OUTRO (S) RECORRIDO : YASUDA MARÍTIMA SEGUROS
S.A  ADVOGADOS  :  CELSO  DE  FARIA  MONTEIRO
CAMILLE  GOEBEL  DA  SILVA  GISELLE  A  FRANCO
VILLAR E OUTRO (S) DECISÃO [...]. Com efeito,  observo
que o acórdão impugnado está em consonância com a
jurisprudência  desta  Corte  Superior,  que  possui
entendimento no sentido de que, em ação de cobrança
do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher
entre os foros do local do acidente, do seu domicílio ou
do domicílio  do réu. A  propósito:  PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO  CPC.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  ACIDENTE  DE  VEÍCULOS.  SEGURO
OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR
VEÍCULOS  AUTOMOTORES  DE  VIAS  TERRESTRES  -
DPVAT.  DEMANDA  DE  NATUREZA  PESSOAL.
FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU DE
SEU  DOMICÍLIO.  ART.  100,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO
CPC.  1.  Para  fins  do  art.  543-C  do  CPC:  Em  ação  de
cobrança objetivando indenização decorrente de Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores  de  Vias  Terrestres  -  DPVAT,  constitui
faculdade  do autor  escolher  entre  os  seguintes  foros
para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o
do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código
de Processo Civil); bem como, ainda, o do domicílio do
réu  (art.  94  do  mesmo Diploma).  2.  No  caso  concreto,
recurso especial  provido. (REsp 1357813/RJ,  Rel.  Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
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11/09/2013,  DJe  24/09/2013)  Deve  incidir,  portanto,  o
enunciado 83 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego
provimento  ao  recurso  especial.  Publique-se.  Intimem-se.
Brasília  (DF),  25  de  março  de  2015.  MINISTRA  MARIA
ISABEL  GALLOTTI  Relatora(STJ  -  REsp:  1391428  SP
2013/0205686-0,  Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 07/04/2015) (negritei).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS.
SEGURO  OBRIGATÓRIO  DE  DANOS  PESSOAIS
CAUSADOS POR VEÍCULOS  AUTOMOTORES DE  VIAS
TERRESTRES  -  DPVAT.  DEMANDA  DE  NATUREZA
PESSOAL.  FACULDADE  DO  AUTOR NA  ESCOLHA  DO
FORO  PARA  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  FORO  DO
DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL
DO  ACIDENTE  OU  DE  SEU  DOMICÍLIO.  ART.  100,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC:  Em ação de cobrança objetivando indenização
decorrente  de  Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
- DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os
seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do
acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art.
100 do Código de Processo Civil); bem como, ainda, o
do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma). 2. No
caso concreto,  recurso especial  provido.  (STJ   ,  Relator:
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:
11/09/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) (grifei).

Desta forma, a decisão recorrida merece ser reformada, pois
competente para a demanda o juízo escolhido pela parte agravante. 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou
provimento,  de  plano, ao  agravo  de  instrumento,  para  reconhecer  a
competência do juízo da 11ª Vara Cível da Capital para o processamento e
julgamento do feito. 

P.I.

João Pessoa, 10 de abril de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz 
                            Relator
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