
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Agravo de Instrumento nº 0002029-10.2015.815.0000 — 10ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante :  Espólio  de Otávio Torquato de Oliveira,  representado por  seu Herdeiro Marcos 
Antônio Torquato de Oliveira.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva.
Agravado : Banco do Brasil S/A

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  LIQUIDAÇÃO  E 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  EXARADA  EM  DEMANDA 
CONSUMERISTA COLETIVA — DECLINAÇÃO  EX OFFICIO DE 
COMPETÊNCIA RELATIVA — IMPOSSIBILIDADE — SÚMULA 33 
DO STJ  — LEGISLAÇÃO  QUE  FACULTA AO CONSUMIDOR  A 
ESCOLHA DO FORO EM QUE MELHOR EXERÇA A SUA DEFESA 
—  INTERPRETAÇÃO  DO  ARTIGO  101,  I,  DO  CDC  — 
POSSIBILIDADE DE PROPOSIÇÃO NO DOMICÍLIO DO AUTOR 
OU  DO  RÉU  —  PRECEDENTES  DO  STJ  —  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO.

— É facultado  ao  consumidor,  quando  autor  da  ação,  eleger,  dentro  das 
limitações  impostas  pela  lei,  a  comarca  que  melhor  atende  seus  interesses.  A  
competência,  em  casos  tais,  deve  ser  tida  por  relativa,  somente  podendo  ser  
alterada  caso  o  réu  apresente,  a  tempo  e  modo  oportunos,  exceção  de  
incompetência, não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula  
nº 33/STJ.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito  suspensivo 
interposto pelo Espólio de Otávio Torquato de Oliveira, contra decisão interlocutória (fl. 64), que 
declinou  da  competência  para  o  processo  e  julgamento  da  presente  ação,  determinando  a  sua 
remessa à Comarca de Campina Grande/PB para os fins de direito.

Em suas razões recursais (fls. 02/09), aduz a agravante que o art. 101 do 
Código de Defesa do Consumidor deixa claro a faculdade do consumidor na escolha do local para 
propositura da ação. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. 

É o relatório. 

Decido.
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A agravante  ajuizou  Ação  de  Cumprimento  de  Sentença,  com o  fim de 
receber quantia referentes as diferenças percebidas entre os valores creditados e aqueles realmente 
devidos das cadernetas de poupança. 

Ocorre que, a juíza de 1º grau,  declinou da competência, determinando a 
remessa dos autos à comarca de Campina Grande, por entender que a presente ação deveria ser 
manejada no local do domicílio da parte agravante.

Assim, o recorrente  pretende a  reforma da decisão,  para que a demanda 
tramite no foro da capital, em virtude da faculdade do consumidor em utilizar a regra especial ou 
geral para a determinação da competência deste.

Pois bem.

O exequente  interpôs  o  presente  agravo  de  instrumento  alegando  que  o 
artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC permite a escolha do consumidor quanto 
ao local para a propositura da ação, assim como o artigo 475-P do Código de Processo Civil que 
garante ao exequente demandar o executado no seu domicílio, autorizando o processamento do feito 
tanto no domicílio do autor quanto do réu, quer seja pela lei processual comum quer seja pela lei 
consumerista. 

Aduz que, no caso, o consumidor possui maiores condições de defesa no 
foro do domicílio do executado, devendo prevalecer o exposto no artigo 6º, VII e VIII, do CDC, 
qual seja o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores. 

O recurso merece prosperar. 

Isso porque, de fato, ao contrário do que entendeu a magistrada de primeiro 
grau, a competência para as causas consumeristas é relativa, posição assente no STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO 
BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL  PROPOSTA  PELO  CONSUMIDOR. 
DOMICÍLIO DO RÉU.  POSSIBILIDADE.  1.  A jurisprudência  sedimentada  da 
Segunda  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  firme  no  sentido  de  que  é 
facultado  ao  consumidor,  quando  autor  da  ação,  eleger,  dentro  das  limitações 
impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses. 2. A competência, 
em casos tais, deve ser tida por relativa, somente podendo ser alterada caso o réu 
apresente,  a  tempo  e  modo  oportunos,  exceção  de  incompetência,  não  sendo 
possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula nº 33/STJ. 3. A norma 
protetiva, erigida em benefício do consumidor, não o obriga a demandar em seu 
domicílio, sendo-lhe possível renunciar ao direito que possui de ali demandar e ser 
demandado,  optando  por  ajuizar  a  ação  no  foro  do  domicilio  do  réu,  com 
observância da regra geral de fixação de competência do art. 94 do CPC. 4. Agravo 
regimental  não  provido  (AgRg  no  CC  129.294/DF,  Rel.  Ministro  RICARDO 
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  24/09/2014,  DJe 
01/10/2014). 

Diante disso, a declinação da competência relativa não pode ser realizada ex 
officio, a teor da Súmula 33 do STJ. 

Tal  constatação,  por  si  só,  já  basta  para  justificar  a  pretensão  recursal. 
Ademais,  a  norma  prevista  no  art.  101,  I,  do  CDC não  deve  ser  interpretada  em prejuízo  do 
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consumidor,  sob  pena  de  reversão  indevida  do  microssistema  protetivo  adotado  pelo  CDC, 
especialmente calcado no pleno acesso aos órgãos judiciários e na facilitação da defesa dos direitos 
ali amparados (art. 6º, VII e VIII, do CDC). 

Comentando o artigo citado, Leonardo de Medeiros Garcia leciona: 

As  ações  de  responsabilidade  civil  do  fornecedor  de  produtos  e  serviços  que 
envolvem relações de consumo permitem uma prerrogativa ao consumidor, dentro 
do princípio da facilidade de acesso ao judiciário determinado no art. 6º, VII, do 
CDC, qual seja, a de aforar as ações em seu domicílio. Trata-se de uma faculdade 
que foi  atribuída ao consumidor. Se quiser ou lhe for mais conveniente, poderá 
optar  pela  regra  geral  do  Código  de  Processo  Civil:  o  domicílio  do  réu 
(fornecedor).1

Desse  modo,  considero  que  a  escolha  do  foro  para  a  propositura  da 
liquidação e execução da sentença cabe ao consumidor, por força do art. 101, I, do CDC (domicílio 
do autor, in casu, agravante).

Tendo em vista que a decisão recorrida se encontra em manifesto confronto 
com súmula e jurisprudência dominante do STJ, invoco o art. 557, § 1º-A , do Código de Processo 
Civil, dispensando o julgamento colegiado do recurso. 

 
Pelo exposto,  DOU PROVIMENTO  ao presente Agravo de Instrumento, 

nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada e 
determinar o processamento e julgamento do feito no Juízo a quo (10ª Vara cível da Capital).

Publique-se .Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR

1 GARCIA.  Leonardo  de  Medeiros.  Direito  do  consumidor:  código  comentado  e  jurisprudência.  7ª  ed.  Niterói: 
Impetus, 2011. 
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