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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001898-35.2015.815.0000
Origem :  9ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora :  Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes  
Agravante :  José Adriano do Nascimento
Advogada :  Lílian Maria Duarte Souto

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE COBRANÇA. 
COMPLEMENTAÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO 
DPVAT.  COMPETÊNCIA  RELATIVA.  DECLINAÇÃO  DE 
OFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  33  STJ. 
PROVIMENTO.

Se pode o autor optar em propor a demanda no foro que lhe 
é mais conveniente, a competência é relativa, não podendo 
ser declinada de ofício, conforme a súmula 33/STJ.

O  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  Superior 
Tribunal  de Justiça autoriza o relator a dar provimento ao 
recurso. Inteligência do § 1º-A do artigo 557 do CPC.

Vistos, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com pedido  de  efeito 
suspensivo, contra decisão prolatada pelo Juízo  da 9ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, fls. 46/49, que –  nos autos da ação de cobrança de complementação de 
indenização de seguro DPVAT ajuizada por José Adriano do Nascimento em face 
de  MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A – liminarmente,  declinou,  de 
ofício, da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca 
de Arara/PB, por entender que o foro do domicílio do autor é o competente para 
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processar e julgar o feito.

Em  suas  razões,  fls.  02/13,  o  recorrente  alega  que  a  ação 
decorrente de acidente de trânsito pode ser proposta no foro do domicílio do autor 
ou no foro do local do acidente ou, ainda, do domicílio do réu, salientando que o 
STJ pacificou o entendimento que a incompetência relativa não pode ser declinada 
de ofício e, por fim, que “a vítima de acidente pode escolher o foro para ação de cobrança  
do seguro DPVAT.”.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão 
recorrida  a  fim de  que  o  feito  seja  processado  e  julgado  na  9ª  Vara  Cível  da 
Comarca de João Pessoa.

É o relatório.

D e c i d o .

José Adriano do Nascimento,  com domicílio  em Arara-PB, 
ajuizou, na Comarca de João Pessoa-PB, ação de cobrança de complementação de 
indenização de seguro DPVAT em face de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 
S/A ( que, segundo o promovente, possui “sede na Capital do Estado da Paraíba”), em 
virtude  de  suposta  “DEBILIDADE  PERMANENTE  DO  MEMBRO  SUPERIOR  
DIREITO” causada por acidente automobilístico – ocorrido na “Rua Senador Ruy  
Carneiro, centro de Arara/PB” (sic).

O  Juízo  da  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital, 
liminarmente, afastou a competência do respectivo foro, declinando-a, de ofício, 
para o foro da comarca de Arara-PB, nos seguintes termos:

“( … )
Ante o exposto, e mais que dos autos consta, declino da competência, 
tendo por competente para processar e julgar a demanda a comarca de 
Arara/PB, o que faço ante aos argumentos acima expostos.
Remeta-se o feito para a Comarca de Arara/PB, dando-se baixa perante 
este juízo.
P.I.”

Antes  de  decidir,  fundamentando o  decisum,  o  magistrado 
expôs:

“( … )
Nota-se, entretanto, que o advogado escolhido para patrocinar a causa 
possui escritório nos limites territoriais desta Comarca de João Pessoa, 
situação  que  vem  acontecendo  frequentemente,  da  qual  os  tribunais 
pátrios vem tomando conhecimento, senão vejamos:
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( … )

Assim, o que se vê é que, dentre todas as Comarcas do Estado, ou até de 
outro  Estado,  foi  eleita,  considerando  critérios  não  previstos  pelo 
ordenamento  jurídico,  ou extralegais,  tais  como a  proximidade com o 
escritório  profissional,  o  entendimento  do  juízo  sobre  a  matéria,  a 
celeridade dos feitos.

A questão, portanto, não é de competência ou incompetência relativa e, 
sim, de ofensa aos princípios da Legalidade e do Juiz Natural, eis que a 
parte escolheu o Juízo que melhor lhe convinha, ao arrepio das normas 
legais que estabelecem a divisão da prestação jurisdicional. De sorte que, 
segundo  a  regra  proposta  pelo  promovente,  praticamente  todas  as 
comarcas do país seriam competentes, tendo em vista a diversidade de 
filiais do promovido.

( … )

Nesse diapasão, a escolha do juízo constitui ato atentatório da dignidade 
da  jurisdição  e  viola  o  sistema  de  competência,  razão  pela  qual  a 
incompetência trona-se absoluta.
( … )”

Contudo, o magistrado equivocou-se ao decidir dessa forma 
porque,  in casu, é irrelevante saber onde o advogado escolhido para patrocinar a 
causa possui escritório.

Ora, a ação principal tem como objeto indenização de seguro 
DPVAT, motivo pelo qual aplicam-se as regras de competência territorial do CPC, 
tendo em vista o disposto em seus respectivos art. 94 e parágrafo único do art. 100. 
Confira-se:

Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito 
real sobre bens móveis serão propostas, em regra,  no foro do domicílio 
do réu.

Art. 100. É competente o foro:
( … )
Parágrafo único.  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.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
é pacífica em compreender que tratando-se de indenização de seguro DPVAT, em 
razão daqueles dois dispositivos, a competência territorial dos foros (do domicílio 
do réu, do domicílio do autor ou do local do fato) são concorrentes. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE 
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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 11/09/2013, DJe 24/09/2013)

Em  regra,  a  competência  territorial  é  relativa,  estando 
incluídas nessa regra as demandas onde se objetiva a cobrança de indenização de 
seguro DPVAT.

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  DPVAT.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  FORO.  COMPETÊNCIA  RELATIVA. LOCAL  DO 
ACIDENTE. DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU. LIVRE ESCOLHA 
DO AUTOR DA AÇÃO. PRECEDENTES.
1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que, 
na  ação  de  cobrança  do  seguro  DPVAT,  constitui  faculdade  do  autor 
escolher entre o foro do seu próprio domicílio, o do local do acidente ou, 
ainda, o do domicílio do réu.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg  no  REsp  1240981/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO 
SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  02/10/2012,  DJe 
05/10/2012)

Em se tratando de  competência  relativa o magistrado não 
pode decliná-la de ofício,  entendimento pacificado na Corte Superior,  inclusive 
sumulado.

Súmula nº 33 – STJ: A INCOMPETENCIA RELATIVA NÃO PODE SER 
DECLARADA DE OFICIO. 

RECURSO  ESPECIAL  -  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA  ARBITRAL, 
DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO CONTRATO DE 
JOINT  VENTURE,  PROPOSTA NO  FORO  DA COMARCA DE  SÃO 
PAULO/SP  -  INCOMPETÊNCIA  DECLARADA  DE  OFÍCIO  PELO 
MAGISTRADO  SINGULAR,  DETERMINANDO  A  REMESSA  DOS 
AUTOS  AO  FORO  DA  COMARCA  DE  SALVADOR/BA  - 
ENTENDIMENTO  MANTIDO  PELA  CORTE  ESTADUAL  - 
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APLICAÇÃO DAS REGRAS ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 94 A 
100  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL À  AFERIÇÃO  DO  JUÍZO 
CÍVEL COMPETENTE PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - 
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA NO TERMO DE 
COMPROMISSO  ARBITRAL  -  COMPETÊNCIA  TERRITORIAL 
RELATIVA  -  VIABILIDADE  DE  MODIFICAÇÃO  PELA  VONTADE 
DAS PARTES E IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - 
RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO,  A  FIM  DE  RECONHECER  A 
COMPETÊNCIA  DO  FORO  DE  SÃO  PAULO/SP.  INSURGÊNCIA 
RECURSAL DA AUTORA.
( … )
(REsp  1312651/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA TURMA, 
julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014)

Portanto, o recurso merece provimento.

Com essas  considerações,  acompanhando  a  jurisprudência 
dominante  no  STJ  e  fundamentada  no  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC,  DOU 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para, reformando a decisão, 
reconhecer a competência relativa da 9ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa-PB 
para o julgamento da causa e determinar que a ação tenha prosseguimento nessa 
unidade judiciária.

Publique-se. Intime-se.

Oficie-se ao Juízo da  9ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
comunicando acerca desta Decisão.

Gabinete TJ/PB em João Pessoa PB, 07 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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