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ESTADO DA PARAÍBA

DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
Agravo de Instrumento – nº. 2008987-12.2014.815.0000.

Relatora: Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza de Direito Convocada.

Agravante: Mônica Ranchel Ferreira da Silva – Adv. Ricardo Luiz Oliveira 
Vieira.

Agravada: VERA  CRUZ  SEGURADORA  S/A.  Adv.  Rostand  Inácio  dos 
Santos e outra. 

EMENTA.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
DECISÃO  QUE,  DE  OFÍCIO,  DECLINOU  DA 
COMPETÊNCIA.  SEGURO  DPVAT.  FORO  DO 
DOMICÍLIO DO AUTOR, DO LOCAL DO FATO 
OU  DO  RÉU.  COMPETÊNCIA  RELATIVA. 
FACULDADE  DO  PROMOVENTE.  RECURSO 
PROVIDO.

“Na  ação  por  danos  decorrentes  de  acidente  de 
trânsito, o autor tem a faculdade de propor a ação 
no foro do seu próprio domicílio, no foro do local 
do acidente ou, ainda, no foro do domicílio do réu. 
Minª Nancy Andrighi”.

Vistos etc.

Mônica Ranchel Ferreira da Silva interpôs Agravo de 
Instrumento hostilizando interlocutória proveniente do Juízo de Direito da 
12ª Vara Cível da Comarca desta Capital proferida nos autos da Ação de 
Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada pelo Recorrente contra  a  Vera 
Cruz Seguradora S/A.

Do histórico do  fato, verifica-se que a  Recorrente 
ajuizou a Demanda buscando o pagamento do seguro DPVAT em face do 
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acidente de veículo sofrido no dia 01 de fevereiro de 2014.

A  Magistrada,  de  ofício  (fls.  33/34), declinou  da 
competência determinando a remessa dos autos à Comarca de Rio Tinto 
PB,  ao  fundamento  de  que,  embora  a  competência  seja  relativa,  o 
princípio da transparência autoriza ao juízo reconhecê-la independente de 
arguição,  haja  vista  que  o  fato  ocorreu  no  Município  de  Dona  Inês, 
Comarca de Belém PB, e lá reside a Promovente.

Nas razões recursais (fls. 02/10), o Agravante alegou 
que o Juízo não poderia ter conhecido de ofício da competência relativa, 
visto que esta depende de provocação da parte interessada, tendo citado 
alguns julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Requereu a  assistência  judiciária  e  o  deferimento  da 
liminar  para  suspender  a  Decisão  agravada  até  julgamento  final  do 
Recurso.

O requerimento para atribuição de efeito suspensivo foi 
deferido  (fls.  50/52),  ao  fundamento  de  que,  sendo  a  competência 
relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício.

Nas  contrarrazões  (fls.  60/68),  a  Agravada,  arguindo 
questões de mérito da demanda, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 85/88), 
sem emitir opinião a respeito do mérito do recurso.

É o relatório.

D E C I D O

O cerne da questão diz  respeito  à  competência  para 
julgar ação relativa a seguro DPVAT, em que a vítima do acidente escolheu 
ajuizar a demanda no foro do domicílio da seguradora.
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Inicialmente, deve ser considerado que a demanda em 
que se reclama seguro DPVAT tem natureza de ação pessoal, que pela 
regra do Art. 94 do CPC a competência para julgar a causa é do foro do 
domicílio do réu, salvo as exceções previstas na lei processual.

Art.  94.  A ação fundada em direito  pessoal  e  a 
ação fundada em direito real  sobre bens móveis 
serão propostas, em regra, no foro do domicílio do 
réu.

O CPC, logo no Art. 100 e Parágrafo Único, disciplina as 
regras de competência, que em relação à matéria aqui discutida apresenta 
os seguinte comandos:

Art. 100 - É competente o foro:
(...)
IV - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a 
pessoa jurídica;
(...)
V - do lugar do ato ou fato:
a) para a ação de reparação do dano;
b) para a ação em que for réu o administrador ou 
gestor de negócios alheios.
Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano 
sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, 
será competente o foro do domicílio do autor ou do 
local do fato.

Nessa ordem, o autor da ação detém a faculdade de 
ajuizar a demanda utilizando-se de uma ou outra alternativa assegurada 
na lei  e,  portanto, competência relativa, inclusive por ser em razão da 
matéria, reparação do dano em razão de delito ou acidente de veículo.

Verifica-se que o Agravante ajuizou cobrança de seguro 
DPVAT  na  12ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  mesmo  sendo 
residente no Município de Dona Inês, Comarca de Belém PB, e lá reside a 
Promovente, que é o local do fato.
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Ademais, o Art. 112 do CPC dispõe que a competência 
relativa  deve  ser  arguida  por  meio  de  exceção,  ou  seja,  depende  de 
provocação da parte, o que afasta a hipótese de declinatória de ofício.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é pacífica:

PROCESSUAL  CIVIL.  Conflito  negativo  de 
competência.  Acidente  de  veículos.  Seguro 
obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança. Arts. 94 e 
100,  parágrafo  único,  do  CPC.  Competência 
relativa.  Escolha  do  foro.  Faculdade  do  autor. 
Repetitivo.  Recurso  Especial  n.  1.357.813/RJ. 
(STJ;  CC  134.365;  Proc.  2014/0142025-6;  SP; 
Segunda Seção; Rel. Min. João Otávio de Noronha; 
DJE 20/06/2014).

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  INDENIZAÇÃO 
SECURITÁRIA.  COMPETÊNCIA  TERRITORIAL. 
RELATIVA.  1. Na ação por danos decorrentes de 
acidente de trânsito, o autor tem a faculdade de 
propor a ação no foro do seu próprio domicílio, no 
foro  do local  do  acidente  ou,  ainda,  no  foro  do 
domicílio  do  réu.  2.  Conflito  conhecido  para 
declarar competente o juízo de direito da 27ª Vara 
Cível  do Rio de Janeiro.  RJ,  suscitado.  (STJ;  CC 
131.718;  Proc.  2013/0403901-5;  SP;  Segunda 
Seção;  Relª  Minª  Nancy  Andrighi;  DJE 
06/02/2014).

No  mesmo  sentido,  é  firme  a  jurisprudência  deste 
Egrégio Tribunal:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA 
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO 
DPVAT.  Alteração  dos  limites  da  Comarca 
pela  nova  loje.  Territorialidade.  Competência 
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relativa.  Impossibilidade  de  reconhecimento  ex 
officio.  Procedência.  Competência  do  juízo 
suscitado. Tratando-se de competência territorial, 
portanto  relativa,  estabelecida  pela  nova  Lei  de 
organização  judiciária  do  Estado  da  Paraíba,  o 
magistrado  não  pode  decliná-la  de  ofício,  sendo 
necessário ser agitada exceção de incompetência 
pela  parte  ré.  (TJPB;  CNC  060.2011.001106-
5/001;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Juiz  Conv. 
Ricardo Vital de Almeida; DJPB 15/09/2011; Pág. 
11).

Portanto,  considerando  que,  no  caso  concreto,  a 
competência  para  conhecer  e julgar  a  causa é  relativa,  não poderia  a 
Magistrado,  de  ofício,  ter  determinado  a  remessa  dos  autos  para  a 
Comarca de Belém PB.

Ao caso concreto aplica-se o disposto no Art. 557, §1º 
A, do CPC, que autoriza ao relator dar provimento a recurso, quando a 
decisão estiver  em confronto  com jurisprudência  pacificada de tribunal 
superior.

Diante do exposto, dou provimento ao Agravo de 
Instrumento para determinar o prosseguimento da demanda na 
12ª Vara Cível da Comarca desta Capital.

Publique-se e intimem-se as partes.

João Pessoa PB, 15 de setembro de 2014
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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