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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
PROCESSO Nº 0006822-90.2014.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Suscitante : Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Suscitado : Juízo da 3ª Vara da Comarca de Monteiro.
Autor : Nathalie de Almeida Silva.
Advogado : Olga Stephanie de Almeida Falcão.
Réu : STTP – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos.
Advogado : Gilberto Aureliano de Lima.

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO  MORAL.  COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
NATUREZA  RELATIVA.  DECLINAÇÃO  DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
PRECEDENTES  DA  JURISPRUDÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

-  A teor da Súmula nº 33 do E. STJ  ("A incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício"),  é  vedado ao
magistrado  da  causa  apreciar  e  declarar  de  ofício  sua
incompetência,  prorrogando-se  a  competência  se  não
oposta  a  pertinente  exceção  declinatória  pelo  legítimo
interessado.

Vistos.

Trata-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência  Cível
suscitado  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da Comarca  de
Campina Grande em face do Juízo da 3ª  Vara da Comarca de Monteiro,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Nathalie
de Almeida Silva em face  STTP – Superintendência de Trânsito e Transportes
Públicos de Campina Grande.
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A ação  em  comento  fora  proposta  perante  a  Comarca  de
Monteiro, tendo sido inicialmente distribuída para a 3ª Vara.

Às  fls.  71/72, o  Magistrado  da  3ª  Vara  da  Comarca  de
Monteiro,  declinou de sua competência,  com base no art.  62, II,  da LOJE,
pontuando o seguinte:

 “A Superintendência de  Trânsito  e  Transporte  de
Campina  Grande  possui  qualidade  de  autarquia
municipal,  razão  pela  qual  entendo  nã  possuir
competência  para  analisar  o  processo,  declinando
da  competência  em  favor  de  uma  das  varas  da
Fazenda Pública de Campina Grande”

Aportando os autos na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Campina Grande, o Juiz titular suscitou o presente conflito (fls. 81), sob o
fundamento de que a competência prevista no art. 94 do Código de Processo
Civil é de natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo
suscitado. 

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do
conflito de  competência,  entendendo que o juízo suscitado é o competente
para o processamento e julgamento da demanda (fls. 87/91).

É o relatório. 

DECIDO.

A  discussão  dos  autos  objetiva  perquirir  a  respeito  da
competência para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por Nathalie de Almeida Silva em face  STTP – Superintendência de
Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande.

O Magistrado da 3ª Vara da Comarca de Monteiro, declinou de
sua competência,  sob o argumento de que, segundo o art.  62, II, da LOJE,
sendo a ré uma autarquia municipal, integrando a administração do município
de Campina Grande, deve ser julgada por uma das varas da Fazenda Pública
de Campina Grande.

De outra senda, o Juiz titular da 3ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande, suscitou o presente conflito, sob o fundamento
de que a competência prevista no art. 94 do Código de Processo Civil é de
natureza relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo suscitado. 

Pois bem. 

Trata-se  de  ação  de  indenização  por  danos  morais,
consubstanciada, pois, em direito pessoal.

Prescrevia, assim, o revogado art. 94 do CPC de 1973:
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“art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação
fundada  e,  direito  real  sobre  bens  móveis  serão
propostas, em regra, no foro do domicilio do réu.”

Entrementes,  a  regra  de  competência  territorial  disposta  no
supratranscrito artigo é de natureza relativa e, portanto, não pode o juiz, de
ofício, declarar-se incompetente para o processamento do feito.

Destarte, tal  circunstância, a teor da Súmula nº 33 do E. STJ
("A  incompetência  relativa  não  pode  ser  declarada  de  ofício"),  veda  ao
magistrado  da  causa  apreciar  e  declarar  de  ofício  sua  incompetência,
prorrogando-se a competência se não oposta a pertinente exceção declinatória
pelo legítimo interessado, a teor do art. 114, da Lei Adjetiva Civil.

O Tribunal da Cidadania já se posicionou em caso análogo aos
dos autos, senão vejamos:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
INVENTÁRIO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR
DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
RELATIVA. SÚMULA Nº 33/STJ. 1. A competência
para o processo sucessório,  definida no art. 96 do
CPC,  é  relativa.  2.  A incompetência  relativa  não
pode ser declarada de ofício. Súmula nº 33/STJ. 3.
Conflito  de  competência  conhecido  para  declarar
competente o juízo de direito da 2ª vara de família de
imperatriz.  Ma.  (STJ;  CC  129.063;  Proc.
2013/0232421-7;  MA;  Segunda  Seção;  Relª  Minª
Nancy Andrighi; DJE 14/05/2014)”. (grifo nosso).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte Julgadora já decidiu, in
verbis:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
INCOMPETÊNCIA  RELATIVA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONFLITO  CONHECIDO
PARA  DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO
SUSCITADO.  Cuidando-se  de  competência
territorial, portanto relativa, o magistrado não pode
decliná-la  de  ofício,  sendo  necessário  ser  agitada
exceção de incompetência pela parte ré. Tratando-se
de  competência  relativa,  impossível  decliná-la  de
ofício,  nos  termos  da  Súmula  nº  33,  do  STJ.
Competência  do  juízo  suscitado. (TJPB;  CC
0000433-25.2014.815.0291;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 03/12/2014; Pág. 13)”. (grifo nosso).
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Portanto,  em  estrita  consonância  com  o  parecer  ministerial,
vislumbro que a competência para processar e julgar o feito em disceptação é
do  Juízo  da 3ª  Vara da Comarca de  Monteiro, uma vez que não houve a
arguição de qualquer exceção de incompetência em relação ao processamento
do feito na referida Comarca da Capital. 

Por fim, ressalto que o art.  955, parágrafo único,  I,  do Código
de Processo Civil autoriza o relator a decidir, de plano,  quando a decisão se
fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal.

Ante o exposto, com fulcro no art.  955, parágrafo único, I,  da
Lei Adjetiva Civil,  CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO,  julgando-o
de  plano,  para,  em  conformidade  com  o  parecer  ministerial,  declarar
competente o JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MONTEIRO para
processar e julgar a demanda. 

 
P.I.

João Pessoa, 16 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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