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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  DEMANDA
AJUIZADA  NA  COMARCA  DE  JOÃO  PESSOA.
DECISÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU  REMETENDO
DOS  AUTOS  À  VARA  DISTRITAL  DE
MANGABEIRA.  DOMICÍLIO  DO  RÉU.
INCONFORMISMO DA PROMOVENTE. ART. 100,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  CRITÉRIO  TERRITORIAL.   HIPÓTESE  DE
COMPETÊNCIA  RELATIVA.  ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE  DA  SÚMULA  Nº  33,  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA.  INTELIGÊNCIA DO ART.
557,  §  1º-A,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO DO RECURSO.
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- Sendo hipótese de incompetência relativa, é vedado
ao  Juiz  declará-la  de  ofício,  sendo  imperiosa  a
provocação  do  interessado,  consoante  determina  o
art.  112,  do  Código  de  Processo  Civil,  o  qual
estabelece que somente o réu tem legitimidade para
arguir a incompetência relativa por meio de exceção.

- A incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício,  nos  termos  da  Súmula  nº  33,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

-  O  art.  557,  §  1º-A,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  dar  provimento  monocrático  ao
recurso  quando  a  decisão  recorrida  estiver  em
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/17, interposto  por Antônia  da  Silva  Ferreira  contra  a  decisão  de  fls.  35/36,
proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de
Cobrança  de  Indenização  de  Seguro  Obrigatório  -  DPVAT promovida  pela
agravante em face da MAPFRE Seguros Gerais S/A, consignou os seguintes termos:

Ante o exposto, DECLARO este juízo absolutamente
incompetente para apreciar o presente feito. 
Remetam-se  ambos  os  autos  a  uma  das  Varas
Distritais  de  Mangabeira  para  fins  de  direito,  com
baixa neste juízo.

Em  síntese,  a  recorrente  postula  a  suspensão  dos
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efeitos  da  sobredita  decisão,  a  fim  de  se  evitar  o  deslocamento  do  feito  à  Vara
Distrital de Mangabeira, pois, além de comprometer a celeridade da tramitação do
feito, trata-se de hipótese de incompetência relativa, impossível de ser declarada de
ofício,  consoante  Súmula  nº  33,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Argumenta,
outrossim, que a possibilidade de escolha do foro para o ajuizamento da ação pelo
proponente  não  constitui  qualquer  ofensa  ao  princípio  do  Juiz  natural.  Ao  final,
pleiteia o provimento da presente insurgência.

Liminar deferida, fls. 42/47.

Informações  prestadas  pelo  Magistrado  a  quo,  fls.
54/55, sustentando a manutenção da decisão hostilizada.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  recorrente,  fls.  59/63,
pugnando pela manutenção do decisum ora guerreado.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  86/88,  opinou  pelo  provimento  do
recurso  para  que  o  presente  feito  seja  processado  e  julgado  na  9ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Antônia  da  Silva  Ferreira tenciona  a  reforma  da
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital que declinou da
competência para o processamento e julgamento da presente ação, que declinou da
competência para o processamento e julgamento da presente ação, determinando a
remessa dos autos a uma das Varas Regionais de Mangabeira, nesta Capital.

Em exame perfunctório, próprio deste instrumental,
o cerne da questão está em dirimir a controvérsia acerca do foro competente para
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julgar a presente Ação de Indenização Securitária proposta pela recorrente em face
da seguradora promovida.

Pois bem.

Sem maiores delongas, observa-se que a hipótese dos
autos  refere-se  à  competência  territorial,  a  qual  está  relacionada  aos  limites
circunscricionais, onde cada órgão jurisdicional exerce a jurisdição. 

Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código
de  Processo  Civil,  tem-se  que  o  foro  competente  para  o  ajuizamento  das  ações
visando à reparação de dano decorrente de acidente de veículo será o “do domicílio
do autor ou do local do fato”.

Assim, embora seja dada a parte autora a opção de
ajuizar demanda no foro de seu domicílio, a teor do art. 100, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, tal preceito afigura-se apenas como facultativo ao autor da
demanda, não sendo este capaz de elidir o regramento geral de competência de foro
previsto no diploma legal supracitado.

Sendo  a  demanda  movida  em  desfavor  de  pessoa
jurídica, a esta impõe-se o art. 100, IV, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil:

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

Nesse  norte,  pela  redação  do  dispositivo  legal
supracitado, percebe-se que a competência positivada tem como critério o território,
sendo, portanto, relativa, razão pela qual não poderia ter sido declarada  ex-officio,
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haja vista ser imprescindível a provocação do interessado, consoante determina o art.
112,  do  Código  de  Processo  Civil,  onde  se  estabelece  que somente  o  réu  tem
legitimidade para arguir a incompetência relativa por meio de exceção.

Há,  inclusive,  entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula nº 33: A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício. 

Nesse sentido, Misael Montenegro Filho:

Competência  relativa  se  caracteriza  pela
disponibilidade  da  regra  competencial,  sendo  do
interesse  das  partes  a  sua  manutenção  ou  o  seu
afastamento, admitindo-se a propositura da ação em
foro  diverso  do  previsto  em  lei  como  sendo
(relativamente) competente. 
O descumprimento da regra de competência apenas
acarreta  prejuízo  para  uma das  partes  do  conflito,
não se justificando a intervenção do Estado, através
do  órgão  do  Poder  Judiciário,  para  restabelecer  a
situação processual idealizada para aquela hipótese. 
Assim é que a inobservância da regra competencial,
que  importa  na  incompetência  relativa  do  juízo,
apenas pode ser denunciada pela ré, exclusivamente
no  prazo  de  defesa,  através  do  denominado
incidente de exceção de incompetência relativa, fora
da  contestação,  que  se  apresenta  como  a  defesa
principal do demandado. 
Também  se  admite  a  apresentação  da  exceção  em
referência  se  o  fato  que  motiva  a  arguição  da
incompetência  relativa  apenas  for  revelado  após  o
oferecimento da contestação. 
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Essa  incompetência  não  pode  ser  reconhecida  de
ofício pelo magistrado, dependendo da provocação
do réu, como já ressaltado anteriormente. (In. Curso
de Direito Processual Civil,  São Paulo:  Atlas,  v.  I,
2005, p. 110-111) - grifei. 

Em  caso  semelhante,  essa  Corte  de  Justiça  já  se
manifestou: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DECLINAÇÃO
DE  OFÍCIO  DA  COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA  RELATIVA.
SÚMULA N.º 33, DO STJ. FACULDADE DA PARTE
AUTORA DE  OPTAR  ENTRE  O  FORO  DE  SEU
DOMICÍLIO,  DO  LOCAL  DO  ACIDENTE,  OU,
AINDA, DO LUGAR ONDE A PARTE RÉ POSSUI
SEDE  OU  SUCURSAL.  REFORMA DA DECISÃO
AGRAVADA.  PROVIMENTO DO RECURSO,  NOS
TERMOS  DO  ART,  557,  §1º-A,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  1.  "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)."  (REsp  1357813/RJ,  Rel.  Ministro  Luis
Felipe  Salomão,  Segunda  Seção,  julgado  em
11/09/2013,  DJe  24/09/2013).  2.  A  incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício. (Súmula 33,
Corte  Especial,  julgado  em  24/10/1991,  DJ
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29/10/1991).  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20101511220148150000  -  Órgão  (-  Não  possui  -)  -
Relator Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira - j.
Em 15-08-2014).

Ademais, em se tratando de demanda objetivando o
recebimento do seguro DPVAT, o beneficiário, nos termos dos arts. 94 e 100, ambos
do Estatuto Processual Civil, tem a faculdade de ajuizá-la no foro lugar do acidente,
de seu domicílio, ou, ainda, do domicílio do réu. 

Nesse sentido:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO.  DPVAT. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  COMPETÊNCIA  TERRITORIAL.
RELATIVA. 1.  Na  ação  por  danos  decorrentes  de
acidente  de  trânsito,  o  autor  tem  a  faculdade  de
propor a ação no foro do seu próprio domicílio, no
foro  do  local  do  acidente  ou,  ainda,  no  foro  do
domicílio do réu. 2. Conflito conhecido para declarar
competente o juízo de direito da 27ª Vara Cível do
Rio de Janeiro. RJ, suscitado. (STJ; CC 131.718; Proc.
2013/0403901-5; SP; Segunda Seção; Relª Minª Nancy
Andrighi; DJE 06/02/2014) - grifei.

Com  base  nessas  considerações,  frente  ao  sistema
processual  vigente  e  ao  entendimento  jurisprudencial  acima esposado,  vê-se  que
razão  assiste  à  parte  autora,  merecendo  acolhimento  o  seu  pedido,  a  fim de  se
reconhecer competente o foro do ajuizamento da ação.

Em arremate, cumpre ressaltar que o art. 557, §1º-A,
do Código de Processo Civil permite ao relator dar provimento a recurso, através de
decisão monocrática, quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
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Superior.

Ante o exposto, com espeque no art. 557, §1º-A, do
Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO, para que o presente
feito seja processado e julgado na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

P. I.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                       Relator
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