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

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010385-91.2014.815.0000.
Origem : 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio    

  Ambiente.
Advogados : Priscila Marsicano e outros.
Agravado : Município de Caaporã.

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  com pedido  de  efeito
suspensivo,  fls.  02/11,  interposto  pela SUDEMA –  Superintendência  de
Administração do Meio Ambiente, contra  a  decisão,  fls.  15/16,  proferida
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pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
que,  nos  autos  de  Ação  de  Execução  Fiscal  ajuizada  em  desfavor  do
Município de Caaporã,  declinou a competência para a Comarca em que é
domiciliado a parte executada, ora agravada.

Alega  a  recorrente,  em  suas  razões,  que  o  ajuizamento  das
ações de execução fiscal pode se dar tanto perante o juízo foro de domicílio do
réu,  quanto em qualquer  outro juízo estadual.  Afirma ainda que  a  referida
competência é  relativa,  razão por que não poderia  ser deslocada de ofício,
como se deu na instância prima.

Requereu o recebimento do recurso no seu efeito suspensivo e,
ao  final,  o  provimento  do  agravo,  determinando-se  a  reforma  da  decisão
objurgada.

Liminar deferida (fls. 22/24).

Informações prestadas (fls. 30).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 32/35), opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

De início, cumpre registrar o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal, motivo pelo qual passo à análise de seus argumentos.

Conforme se infere dos autos, trata-se, na origem, de execução
fiscal para cobrança de multa por infração à legislação ambiental+

Com efeito, a matéria acerca da competência da execução fiscal
encontra-se  regulada  pelas  disposições  insertas  no  art.  578  do  Código  de
Processo Civil, 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”.

Logo,  pela  leitura  do  dispositivo  transcrito,  infere-se  que  a
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hipótese é de competência relativa em razão da territorialidade, definindo-se
no  momento  da  propositura  da  ação,  nos  termos  do  art.  87  do  Diploma
Processual Civil, in verbis:

“Determina-se  a competência no momento em que a
ação é proposta. São irrelevantes as modificações do
estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo  quando  suprimirem  o  órgão  judiciário  ou
alterarem a competência em razão da matéria ou da
hierarquia”.

Assim sendo, tal  circunstância, a teor do Enunciado nº 33 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“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, consoante se infere
do art. 114 do Código de Processo Civil.

Ademais, não há que se falar que a competência seria absoluta,
por existência de previsão na Lei de Organização Judiciária do Estado, pois as
determinações de leis estaduais não excluem a competência territorial relativa
positivada no Código de Processo Civil. Em reforço a tal assertiva, trago  o
teor da 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”.

Nesse  contexto,  em que  pese  o entendimento  esposado  pelo
ínclito  magistrado a  quo,  nos  casos  de  execução fiscal  intentados  fora  das
hipóteses previstas no art. 578 do Código de Processo Civil, é defeso ao juízo
declarar, de ofício, a sua incompetência para processar o feito, por se tratar de
competência territorial e, portanto, relativa. 

Dessa  forma,  vê-se  claramente  que  a  decisão  interlocutória
recorrida revela-se  contrária ao  entendimento  pacífico  dos  Tribunais
Superiores, razão pela qual se impõe a reforma do decisum.

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o
que ora se analisa, o legislador pátrio, no §1º-A do art.  557 do Código de
Processo Civil, possibilitou a atribuição de uma maior celeridade ao deslinde
dos feitos, estabelecendo a faculdade de o Relator do processo dar provimento,
de forma monocrática, ao recurso contra decisão que se encontre em manifesto
confronto  com jurisprudência  dominante  de  Tribunais  Superiores.  É  o  que
ocorre na hipótese vertente.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, §1º-A,
do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para cassar
a decisão agravada.
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P.I.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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