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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  AQUISIÇÃO  DE
IMÓVEIS.  DANOS  FÍSICOS  OCORRIDOS.
DECISÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU.  REMESSA DOS
AUTOS  À  VARA DISTRITAL DE  MANGABEIRA.
DOMICÍLIO  DOS  AUTORES.  INCONFORMISMO.
HIPÓTESE  DE  COMPETÊNCIA  RELATIVA.
ACOLHIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. APLICABILIDADE DA
SÚMULA  Nº  33,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  REFORMA DA DECISÃO  AGRAVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Por se tratar de  relativa,  a  competência territorial
não  pode  ser  declinada  de  ofício  pelo  Juízo,  nos
termos  da  Súmula  nº  33,  do  Superior  Tribunal  de
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Justiça,  modificando-se,  por  conseguinte,  a  decisão
recorrida,  devendo  o  processo  tramitar  na  9ª  Vara
Cível da Comarca da Capital.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  com
pedido de efeito suspensivo, fls. 02/12, interposto por Ana Lúcia Leite de Almeida e
outros contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca da
Capital,  fls.  81/83,  que,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de  Responsabilidade
Obrigacional Securitária  manejada em face da  Sul América Companhia Nacional
de Seguros Gerais S/A, emitiu o seguinte pronunciamento:

(…) Com efeito, remetam-se os autos à Vara Distrital
de  Mangabeira  para  os  fins  de  direito,  com  baixa
neste juízo.

Em síntese, pleiteiam os recorrentes a suspensão dos
efeitos  da  sobredita  decisão,  mantendo  os  autos  no  Juízo  onde  a  demanda  fora
inicialmente proposta - 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, sem envio, portanto, à
Vara Distrital  de Mangabeira,  uma vez que deve ser considerado “que a ação foi
proposta  contra  a  pessoa  jurídica  de  direito  privado;  tendo  assim  aplicação  o
disposto na alínea a, do inciso IV, do art. 100, do CPC, que prescreve nestes termos:
“é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for réu pessoa
jurídica”, fl. 06. Por fim, requerem o provimento do agravo.

Liminar deferida, fls. 89/94.
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Contrarrazões  ofertadas  pela  recorrida,  fls.  99/102,
pugnando pela manutenção do decisum ora guerreado.

Informações  prestadas  pelo  Magistrado  a  quo,  fls.
141/143, sustentando a manutenção da decisão hostilizada.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 118/121, opinou pelo provimento
do  recurso  para  que  seja  processado  e  julgado  na  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  da
Capital.

É o RELATÓRIO.

VOTO

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

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no caso das Varas
Distritais da Comarca da Capital, o critério utilizado é tão somente territorial, uma
vez  que detêm as  mesmas  competências  considerando  os  critérios  hierárquicos  e
materiais. 

De  tal  sorte,  não  é  apenas  por  ter  delimitação
jurisdicional  prevista  na  Lei  de  Organização  Judiciária  que  se  deve  falar  em
competência absoluta. Sobre o tema, destaco precedentes desta Corte de Justiça:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  DECISÃO
DECLARANDO DE OFÍCIO INCOMPETÊNCIA DO
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JUÍZO  DA  VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  DA
CAPITAL.  REMESSA  PARA  UMA  DAS  VARAS
REGIONAIS DE MANGABEIRA. IRRESIGNAÇÃO.
FORO  DISTRITAL  QUE  SE  TRATA  DE  MERO
FRACIONAMENTO  DA  COMARCA  (JOÃO
PESSOA).  AUSÊNCIA  DE  COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.  DECISÃO  EM  CONFRONTO  COM
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  NA
JURISPRUDÊNCIA  E  COM  SÚMULA  DO  STJ.
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO.  ART.  557,  §  1º,
DO CPC. -  (...)  Os foros distritais ou regionais não
são  propriamente  foros,  mas  parcelas  de  um  foro,
que  é  sempre  a  comarca-mãe.  Tendo,  pois,  a  ação
reivindicatória sido ajuizada na comarca da situação
da  coisa,  não  há  que  se  falar  em  incompetência
absoluta.  (AÇÃO RESCISÓRIA Nº  200.2005.033291-
1/006  Capital.  Relatora:  Des.ª  Maria  de  Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti.  Tribunal Pleno. Julgado
em  03/03/2010).  -  A  divisão  das  comarcas  em
circunscrições  ou  distritos  visou  apenas
descentralizar  as  funções  judicantes,  facilitando  o
acesso do cidadão ao judiciário, não se confundindo
Vara Distrital com Comarca para efeito de fixação da
competência territorial.  - Nos termos da Súmula 33
do  STJ,  a  competência  relativa  não  pode  ser
declinada  de  ofício  pelo  juízo  a  quo.  (TJPB,  AI  nº
2012949-43.2014.815.0000,  Rel.  Juiz  Convocado
Marcos  Coelho  de  Salles,  em  substituição  à  Des.
Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Julgado  em
14/11/2014) 

E,
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  IMÓVEIS.
RESIDÊNCIAS  DOS  AUTORES  INSERIDAS  NOS
BAIRROS  ABRANGIDOS  POR  VARA DISTRITAL.
DECLINAÇÃO  EX  OFFICIO.  IMPOSSIBILIDADE.
HIPÓTESE  DE  INCOMPETÊNCIA  RELATIVA.
PRECEDENTES  DA  CORTE  PARAIBANA.
SÚMULA  33  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  ART.  557,  §  1°-A,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO, DE PLANO, DO
RECURSO.  A  competência  das  varas  distritais  é
relativa,  posto  ser  fixada  com  base  no  critério
territorial.  Precedentes  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  da  Paraíba.  A  INCOMPETENCIA
RELATIVA  NÃO  PODE  SER  DECLARADA  DE
OFICIO Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020121068403001 -
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  Des.  José
Ricardo Porto - J. em 16/01/2013) - negritei.

Destarte, se a competência ali positivada tem como
critério o território, será relativa e, portanto, não pode ser declarada ex-officio, à luz da
Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça, o qual preleciona “a incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício”. 

Nesse  sentido,  o  doutrinador  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
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(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. 
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. 

A  propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer
ministerial o qual comunga com esse posicionamento, fl. 120:

Sendo assim, a competência das Varas Distritais de
Mangabeira  é  de  natureza  relativa,  exigindo  a
oposição de exceção de incompetência, não podendo
o  magistrado  declinar  de  ofício,  nos  termos  da
Súmula 33 do STJ:
Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode
ser declarada de ofício.
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Portanto,  tendo  em  vista  ser  a  divisão  territorial
competência relativa, não caberia ao julgador decliná-la de ofício, permanecendo o
feito na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO, para que o feito seja processado e julgado na 9ª Vara Cível da Comarca da
Capital.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                                Relator
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