
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007002-08.2014.815.0000.
Origem : 2ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Agravante : SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio    

  Ambiente.
Advogados : Ronilton Pereira Lins e outros.
Agravado : Ricardo José de Lima Souto.

EXECUÇÃO  FISCAL.  INCOMPETÊNCIA
RELATIVA.  DECLARAÇÃO  DE  OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  112  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  REFORMA  DO  DECISUM
AGRAVADO.  DECISÃO  RECORRIDA EM
CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO  TRIBUNAL SUPERIOR.
ART. 557, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PROVIMENTO.

- Tratando-se de incompetência relativa, é defeso
ao  magistrado  declará-la  de  ofício,  cabendo
apenas  ao  interessado  arguí-la  por  meio  de
exceção,  sob  pena  de  prorrogação  da
competência. 

– De acordo com o art. 557, §1º-A, do Código de
Processo  Civil,  o relator poderá dar provimento
ao  recurso,  por  decisão  monocrática,  "se  a
decisão recorrida estiver em manifesto confronto
com  súmula  ou  jurisprudência dominante  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior".

Vistos.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  pela
Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA contra
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decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Executivos
Fiscais da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pela
agravante  em  face  de  Ricardo  José  de  Lima  Souto,  reconheceu  a
incompetência do juízo para processar a demanda, declinando o feito para o
foro da Comarca de Campina Grande/PB, sob o seguinte fundamento:

“(...)  em  se  tratando  de  Execução  Fiscal,  o  foro
competente para processar e julgar tais demandas é o
juízo do domicílio do devedor, e que, por se tratar de
competência  funcional,  portanto,  de  competência
absoluta, pode o juiz decretá-la de ofício” (fls. 19). 

Em suas razões, a autarquia recorrente relata que ajuizou Ação
de  Execução  Fiscal,  cujo  processo  foi  tombado  sob  o  nº  0017053-
60.2013.815.2001, tendo o juiz de primeiro grau proferido decisão declinando
da competência e determinando a remessa dos autos à Comarca do domicílio
do executado, “fundamentando tal decisão no art. 578 do CPC c/c Súmula 58
do STJ c/c Informativo 367 do STJ”. 

Assevera que, de fato, o art. 578 do Código de processo Civil
nomeia,  ordinariamente,  o foro do domicílio do executado, porém, sustenta
tratar-se de uma regra de competência relativa, não podendo ser declarada de
ofício.

Em sede de pleito liminar, fundamenta a urgência no fato de que
“se esta decisão não for suspensa haverá um dano incalculável para as partes
e para o próprio judiciário, tornando-se a prestação jurisdicional morosa e
trazendo dispêndio desnecessário ao erário”.

Ao  final,  pugna  pelo  recebimento  do  “recurso  com  efeito
suspensivo,  declarando  como  competente  o  juízo  a  quo,  caso  não  haja
interposição  de  exceção  de  incompetência  no  momento  oportuno  para
processar  e  julgar  a  Execução  Fiscal.  Caso  entenda  possível,  que  dê
provimento ao recurso monocraticamente”. Requer ao final o provimento do
agravo,  reformando  a  decisão  recorrida,  para  que  não  seja  declinada  a
competência.

Juntou documentos (fls. 12/28).

Liminar deferida (fls. 34/35).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  47/49),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

De início, cumpre registrar o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal, motivo pelo qual passo à análise de seus argumentos.
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Conforme se infere dos autos, trata-se, na origem, de execução
fiscal para cobrança de multa por infração à legislação ambiental do Estado da
Paraíba, conforme se depreende da leitura da CDA de fls.24.

Com efeito, a matéria acerca da competência da execução fiscal
encontra-se regulada pelas disposições insertas no art. 578 do CPC, in verbis:

“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.”

Destarte,  em que  pese  o  entendimento  esposado  pelo  ínclito
magistrado a  quo, nos casos de execução fiscal intentados fora das hipóteses
previstas no artigo acima transcrito, é defeso ao juízo declarar, de ofício, a sua
incompetência para processar o feito, por se tratar de competência territorial e,
portanto, relativa.

Ora, conforme disposto no art.112 do Código de Processo Civil,
a competência relativa deve ser arguida por meio de exceção, prorrogando-se
se  não  for  oposta  em momento  oportuno,  a  teor  do  art.  114,  do  Diploma
Processual Civil.

Tal matéria, inclusive, encontra-se sumulada no enunciado n.º
33  do  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  cujo  teor  dispõe  que “a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Deste  modo,  somente  a  incompetência  absoluta  pode  ser
alegada  em  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  independentemente  de
exceção, o que não é o caso.

A  ratificar  tal  entendimento,  confiram-se  os  seguintes
precedentes da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  EXECUÇÃO
FISCAL AJUIZADA FORA DO DOMICÍLIO DO RÉU.
INCOMPETÊNCIA  RELATIVA.  DECLARAÇÃO  DE
OFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  33/STJ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
1. O art. 578 do Código de Processo Civil estabelece
que a execução fiscal será ajuizada no foro do domicílio
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do  réu.  Não  obstante  isso,  cumpre  ressaltar  que  a
competência  territorial  é  relativa,  e,  portanto,  só
poderia  a  incompetência  ser  argüida  por  meio  de
exceção (CPC, art. 112). 2. Feita a escolha e ajuizada a
ação, ficou definida a competência para o Juízo Federal
(CPC, art. 87), não podendo ser reconhecida ex officio
eventual  incompetência  do  juízo,  nos  termos  do
enunciado  da  Súmula  33/STJ.  3.  Conflito  conhecido
para declarar a competência do Juízo Federal da 25ª
Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, o
suscitado."  (STJ,  Primeira  Seção,  CC nº  47.319-MG,
Rel.  Min.  DENISE  ARRUDA,  j.  em  22.02.2006,
unânime, DJU de 27.03.2006, p. 139).

"CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  -
EXECUÇÃO  FISCAL  PROPOSTA  PERANTE  A
JUSTIÇA  FEDERAL  DA  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
AMAPÁ  -  COMPETÊNCIA RELATIVA -  ARGÜIÇÃO
DE  INCOMPETÊNCIA  DE  OFÍCIO  PELO  JUÍZO  -
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE EXCEÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA. 
"A demanda executória movida pelo fisco será proposta
no domicílio do obrigado (foro comum), e, se não tiver,
no  foro  de  sua  residência  ou  lugar  em  que  for
encontrado (foros supletivos)" (cf. Araken de Assis, in
"Manual do Processo de Execução", 6ª edição revista,
atualizada  e  ampliada,  Ed.  RT,  p.  201).  Cuida-se  de
hipótese de competência relativa,  que,  nos  termos do
artigo 112 do Código Buzaid, somente pode ser argüida
por meio de exceção de incompetência, sendo defeso ao
juiz  declará-la  de  ofício.  Esse  entendimento  foi
consagrado  pela  Súmula  n.  33  deste  Sodalício:  "A
incompetência  relativa  não  pode  ser  declarada  de
ofício".  Conflito  de  competência  conhecido  para
declarar  competente  o  Juízo  Federal  da  2ª  Vara  da
Seção Judiciária do Amapá." (STJ, Primeira Seção, CC
nº  31.682-AP,  Rel.  FRANCIULLI  NETTO,  j.  em
27.11.2002, unânime, DJU de 26.05.2003, p. 251).

Na mesma trilha é o entendimento firme deste Sodalício:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA
EM  FORO  DIVERSO  DO  DOMICÍLIO  DO  RÉU
DESLOCAMENTO  DE  OFÍCIO  IMPOSSIBILIDADE
SUM. 33 DO STJ COMPETÊNCIA RELATIVA ARTS.
578 DO CPC E 44, II DA LOJE PROVIMENTO.
A  jurisprudência  mais  atual  tem  dito  ser  relativa  a
competência  do  foro  do  domicílio  do  devedor  para
processar execução fiscal, de forma que o magistrado
não poderá decliná-la de moto próprio. Precedentes do
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STJ  CC  47.319/MG;  REsp  787.977/SE.”  (TJPB  -
Acórdão do processo nº 01120120002206001 -  Órgão
TRIBUNAL PLENO - Relator DES. MÁRCIO MURILO
DA CUNHA RAMOS. - j. Em 13/06/2012)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXECUTADA
LOCALIZADA  NO  MUNICÍPIO  DE  TAPEROÁ.
COMPETÊNCIA  DO  FORO  DO  DOMICÍLIO  DO
RÉU.  POSSIBILIDADE  DO  AJUIZAMENTO  EM
FORO  DIVERSO.  COMPETÊNCIA  RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO
PELO  MAGISTRADO.  CONFLITO  CONHECIDO
PARA  DECLARAR  COMPETENTE  0  JUÍZO
SUSCITADO. 
- Tratando-se de competência de índole territorial, tem-
se que esta é relativa e, como está previsto no art. 112,
do Código de Processo Civil, deve ser arguida por meio
de exceção, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício. -
A  súmula  n°  33,  do  STJ,  afirma  que  incompetência
relativa  não  pode  ser  declarada  de  oficio.”(TJPB,
Acórdão do processo nº 05120110000562001, Órgão 4ª
CAMARA  CIVEL,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO  DA  NOBREGA  COUTINHO,  j.  em
13/09/2011)

De outro vértice, não há que se falar que a competência seria
absoluta,  por  existência  de  previsão  na  Lei  de  Organização  Judiciária  do
Estado,  uma  vez  que  as  determinações  de  leis  estaduais  não  excluem  a
competência territorial relativa positivada no Código de Processo Civil.  Em
reforço a tal assertiva, trago a Súmula nº. 206 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 206 do STJ – A existência de vara privativa,
instituída  por  lei  estadual,  não  altera  a  competência
territorial resultante das leis de processo.”

 
Ante o exposto, nos termos do art. 557, §1º-A, do Código de

Processo  Civil,  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso, para  cassar  a  decisão
agravada.

P. I.

João Pessoa, 9 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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