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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000130-11.2014.815.0000.
ORIGEM: 12ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Eliana Azevedo Silva.
ADVOGADO: Ricardo Coutinho Silva.
1º AGRAVADO: Graciosa Optical Ltda. 
ADVOGADO: Tupinambá de Paiva Carvalho.
2º AGRAVADO: Joaquim Santiago Filho.
ADVOGADO: Patrícia Kellis Gomes Borges.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊN-
CIA.  AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM TÍTULO DE 
CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ART. 100, IV, “D”, DO CPC E DO 2º, I, DA LEI 
FEDERAL N.º  7.357-85. COMPETÊNCIA. PRAÇA DE PAGAMENTO. PRECE-
DENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

A competência para processar e julgar ação de cobrança fundada em cheques é o da praça de  
pagamento dos títulos, seguindo-se, assim, a regra de competência do disposto no art. 100, 
inciso IV, "d", do CPC c/c art. 2º, I, da Lei nº 7.357/85.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento n.º 0000130-11.2014.815.0000, em que figuram como Agravante Eliana 
Azevedo Silva e Agravados Graciosa Optical Ltda. e Joaquim Santiago Filho.

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

VOTO.

Eliana  Azevedo  Silva interpôs  Agravo  de  Instrumento  contra  a  Decisão 
proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 36/38, nos autos 
da Ação de Cobrança por ela ajuizada em face de  Graciosa Optical Ltda.  e de 
Joaquim Santiago Filho, que acolheu a Exceção de Incompetência suscitada pelo 
ora  Agravado,  remetendo  o  feito  para  uma  das  Varas  Cíveis  da  Comarca  de 
Natal/RN, embora alegada a competência do foro de Mossoró/RN, ao fundamento 
de que a cobrança de dívida garantida por cheques prescritos emitidos por pessoa 
jurídica deve ser intentada no foro do lugar de cumprimento da obrigação que, na 
hipótese de ausência de indicação específica,  será o local do domicílio do banco 
sacado, nos termos do art. 100, IV, “d”, do CPC c/c art. 2º, I, da Lei nº 7.357/85. 

Alegou que, ao se divorciar, assumiu a administração das empresas Manaíra 
Optical Ltda. e Oculare Optical Ltda., ambas localizadas nesta Capital, ficando seu 
ex-esposo,  Joaquim  Santiago  Filho,  com  a  administração  da  empresa  Graciosa 
Optical Ltda., estabelecida na cidade de Natal-RN.



Afirmou que Joaquim Santiago Filho,  no  período em que administrou  as 
empresas,  emitiu  diversos  cheques,  sem  provisão  de  fundos,  de  titularidade  da 
empresa   Graciosa  Optical  Ltda.,  para  pagamento  de  dívida  pessoal  contraída 
perante Roberto Ricardo Santiago da Nóbrega, proprietário dos imóveis em que se 
encontram instaladas as empresas, atualmente, sob sua administração.

Asseverou  que,  ao  assumir  as  duas  empresas,  tomou  conhecimento  das 
dívidas a elas relacionadas, e ao tentar negociar os débitos com Roberto Ricardo 
Santiago da Nóbrega, teve seu parcelamento condicionado à assunção das dívidas 
contraídas pelo seu ex-esposo, razão pela qual ajuizou a Ação originária em face da 
Graciosa Optical Ltda. (estabelecida na cidade de Mossoró) e de Joaquim Santiago 
Filho para receber a quantia de que passou a ser credora.

Aduziu que, apesar das cártulas terem sido emitidas na cidade de Natal, o 
foro competente para processar e julgar a ação é a Comarca desta Capital, ou seja, o 
do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, de acordo com o art. 100, IV, “d”, do 
Código de Processo Civil.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo recursal para sobrestar a remessa 
dos autos à Comarca de Natal-RN até julgamento do Agravo de Instrumento e, no 
mérito, pugnou pelo provimento do Recurso para que fosse declarada a competência 
do Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca desta Capital para processar e julgar a Ação 
originária.

Efeito suspensivo recursal deferido, f.  44/46.

Os  Agravados,  embora  intimados,  não  apresentaram  suas  Contrarrazões, 
conforme Certidão de f. 58.

É o Relatório.

O Agravo  de  Instrumento  é  tempestivo,  o  preparo  foi   recolhido,  f.  40, 
restando presentes  os  demais  requisitos  de  admissibilidade,  razão pela  qual  dele 
conheço.

A Agravante ajuizou Ação de Locupletamento Ilícito fundada  em cheques 
prescritos emitidos  pelo segundo Agravado sob alegação de que os mesmos não 
foram pagos, objetivando o cumprimento da obrigação neles estampada.

Ao ofertar defesa, o primeiro Agravado suscitou exceção de incompetência, 
requerendo  a  remessa  dos  autos  para  uma  das  Varas  Cíveis  da  Comarca  de 
Mossoró/RN,  ao  argumento  de  ser  o  local  de  seu  domicílio,  tendo,  o  Juízo, 
declarando-se incompetente, determinado a remessa dos autos para uma das Varas 
da Comarca de Natal/RN, ao fundamento de que é competente o  foro do lugar de 
cumprimento da obrigação que, na hipótese de ausência de indicação específica no 
cheque, será o local do domicílio do banco sacado.

A interpretação conjunta dos  arts.  100,  IV,  "d" e  2º,  I,  da  lei  Federal  n.º 
7.357-85  autoriza  a  conclusão  de  que  o  foro  do  lugar  do  pagamento  (agência 
bancária em que o emitente mantém sua conta corrente) é o competente para o caso 
de não vinculação dos cheques a um contrato que indique o lugar do pagamento ou 
que contenha uma eleição de foro, consoante precedentes do Superior Tribunal de 



Justiça1. 

Segundo a lição do Prof. Humberto Theodoro Júnior: "O artigo 100, n.º IV, d, 
contém uma norma especial para as ações relativas ao cumprimento de obrigações 
contratuais. Determina a competência do foro do local 'onde a obrigação deve ser 
satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento'. Aplica-se, por exemplo, 
à cobrança de títulos cambiários que estipulem praça de pagamento em local diverso 
do domicílio do devedor".  (Curso de Direito Processual Civil,  vol. I,  44ª edição, 
Forense, p. 201).

No caso em comento, tratando-se de Ação de Locupletamento Ilícito que tem 
por objeto a cobrança de dívida respaldada em cheque emitido por pessoa jurídica, 
no  caso,  a  primeira  Agravada,  e  inexistindo  contrato  que  indique  o  lugar  do 
pagamento ou eleição de foro,  referida hipótese atrai a aplicação dos dispositivos 
supramencionados, que atribui a competência do lugar onde a obrigação deve ser 
satisfeita, qual seja, Natal-RN a praça do pagamento dos referidos títulos, conforme 
decidiu o Juízo.

Posto  isso,  conhecido  o  Agravo de  Instrumento,  nego-lhe  provimento, 
tonando insubsistente a Decisão de f. 44/46.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

1 DIREITO  PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO DE TÍTULO  EXTRAJUDICIAL. 
CHEQUE.  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  COTEJO  ANALÍTICO  E  SIMILITUDE  FÁTICA. 
AUSÊNCIA. FORO COMPETENTE: LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO. DOMICÍLIO DO IDOSO. 
ART. 80 DA LEI 10.741/2003. NORMA APLICÁVEL A AÇÕES QUE VERSAM ACERCA DE INTERESSES 
DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS OU HOMOGÊNEOS. […] 3- A interpretação 
conjunta dos arts. 100, IV, "d", 576 e 585, I, do CPC autoriza a conclusão de que o foro do lugar do pagamento 
(sede da instituição financeira) é, em regra, o competente para o julgamento de execução aparelhada em cheque  
não pago. […] (STJ, REsp 1246739/MG, Terceira Turma, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2013, 
publicado no Dje de 08/05/2013).
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