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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2009889-62.2014.815.0000.
ORIGEM: 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA. 
ADVOGADA: Priscila Marsicano Soares.
AGRAVADO: Amadeus Lopes da Silva.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA
PELA  FAZENDA  PÚBLICA.  ART.  578  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE
ARGUIÇÃO  DE  EXCEÇÃO  PELO  EXECUTADO.  ART.  112,  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO DECLARÁ-LA DE OFÍCIO. SÚMULA N.º 33
DO STJ. PROVIMENTO.

1.  A  competência  para  a  propositura  da  execução  fiscal  subsume-se  aos  foros
concorrentes explicitados no art.  578 do CPC, de modo que o devedor não tem
assegurado o direito de ser executado no foro de seu domicílio, salvo se nenhuma
das espécies do parágrafo único se verificar. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.

2. CPC - Art. 112. Argui-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.

3. Súmula nº 33/STJ - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento n.º 2009889-62.2014.815.0000,  em que  figuram como  Agravante  a
Superintendência  de  Administração  do  Meio  Ambiente  -  SUDEMA e  como
Agravado Amadeus Lopes da Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer do Agravo de Instrumento para
dar-lhe provimento.

VOTO.

SUDEMA –  Superintendência de Administração do Meio Ambiente
interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
de Executivos Fiscais da Comarca desta Capital, f. 17/18, nos autos da Execução
Fiscal por ela ajuizada em face de  Amadeus Lopes da Silva, que reconheceu, de
ofício, sua incompetência para processar e julgar o feito, ao fundamento de que o
foro competente é o do domicílio do Agravado, situado no Município de Sousa, por
se tratar de competência funcional absoluta.

Em suas razões, f. 02/11, alegou que a competência para o ajuizamento da
Execução Fiscal é territorial e, por conseguinte, relativa, não podendo ser declinada
de ofício.



Requereu e teve deferido o efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugnou
pela reforma da Decisão guerreada para que seja mantida a competência da 1ª Vara
de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.

Sem  Contrarrazões  do  Agravado,  por  não  haver  se  formado  a  relação
processual.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, por entender
que se trata de competência relativa, f. 114/116.

É o Relatório.

O Superior Tribunal  de Justiça,  analisando Recurso Especial  submetido à
sistemática do art. 543-C do STJ, firmou o entendimento de que a Fazenda Pública
pode optar, mediante um juízo próprio de conveniência, por qualquer das opções de
foro preceituadas pelo caput e pelo parágrafo único do art. 578 do CPC1, que trata da
competência para processamento de execuções fiscais, não havendo prevalência de
qualquer delas sobre as demais2.

A  possibilidade  de  escolha  de  um  dentre  os  vários  foros  concorrentes
evidencia  a  natureza  relativa  da  competência  territorial  para  processamento  da
execução  fiscal,  expressamente  reconhecida  como  tal  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça3.

1 Art. 578. A execução fiscal (art. 585, VI) será proposta no foro do domicílio do réu; se não o tiver, no de sua
residência ou no do lugar onde for encontrado.
Parágrafo único. Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores,
quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu; a ação poderá ainda ser proposta no
foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o
réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar.

2 TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 578, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
FORO  COMPETENTE.  EMPRESA  DEMANDADA  NA  SITUAÇÃO  DA  FILIAL.  POSSIBILIDADE.
JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.120.276/PA, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos – art. 543-C
do CPC e Resolução 8/2008 do STJ -, conferiu uma interpretação sistemática ao art. 578 do CPC, segundo o
qual as alternativas do caput do citado dispositivo concorrem com os foros previstos no parágrafo único do
mesmo artigo. [...] 2. A empresa, nos termos do art. 578 do CPC, pode ser demandada no foro de sua agência ou
filial, sendo que, no caso específico da execução fiscal, há prerrogativa de escolha de foro por parte da Fazenda
Pública, possibilitando a opção, entre outras, pelo lugar em que foi praticado ou ocorreu o fato que deu origem à
dívida. [...] Agravo regimental improvido (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1268870/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012). 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  NO  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO
FISCAL. FORO COMPETENTE. 1. A Primeira Seção desta Corte, ao apreciar o REsp 1.120.276/PA (Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 1º.2.2010), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ, confirmou o entendimento no sentido de que "a competência para a propositura da execução
fiscal subsume-se aos foros concorrentes explicitados no art. 578 do CPC", de modo que "o devedor não tem
assegurado o direito de ser executado no foro de seu domicílio, salvo se nenhuma das espécies do parágrafo
único se verificar". 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ). 3. Embargos de divergência não conhecidos (STJ,
EREsp 905.943/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, Primeira Seção,  julgado em 27/10/2010, DJe
17/11/2010).

3 PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL  DE  DÍVIDA  FUNDADA  EM  CONVÊNIO  ENTRE
AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  E  MUNICÍPIO.  ELEIÇÃO  DE  FORO.  POSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 55, § 2º, DA LEI 8.666/93.
[...] 2. O Tribunal de origem decidiu com acerto quando fez consignar, no acórdão recorrido, que a regra
de fixação de competência prevista no art. 578 do CPC para o ajuizamento das execuções fiscais refere-se
a competência territorial, portanto, relativa, que pode ser modificada pelas partes, nos termos do art. 111
do mencionado Código. [...] 4. Recurso especial não provido (STJ, REsp 1153028/MG, Rel. Ministro Mauro



Como  o  Executado  não  arguiu,  por  meio  de  exceção,  a  incompetência
relativa,  conforme  previsto  no  art.  112,  do  CPC4,  não  poderia  o  Juízo  haver
declarado,  de  ofício,  a  sua  suposta  incompetência,  e  determinado a  remessa  dos
autos à Comarca de Sousa, local onde o Agravado reside, porquanto vedado pela
Súmula n.º 33 do Superior Tribunal de Justiça5. 

Posto  isso,  conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  dou-lhe  provimento
para, reformando a Decisão Agravada, manter a competência da 1ª Vara de
Executivos Fiscais da Comarca da Capital para processamento e julgamento do
presente  feito,  ressalvada  a  possibilidade  de  modificação  em  razão  do
acolhimento de ulterior exceção de incompetência. 

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).

4 CPC - Art. 112. Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.

5 Súmula nº 33/STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.


