
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 2007275-84.2014.815.0000
ORIGEM: Juízo da 7ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE:  Banco do Bradesco S/A. (Adv. Claudio Kazuoyoshi Kawasaki)
AGRAVADO: S O Britas Ltda (Adv. Ozael da Costa Fernandes e outros)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. AÇÃO DE  BUSCA E 
APREENSÃO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO. 
PESSOA  JURÍDICA.  EXCEÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA. 
MAGISTRADO  A  QUO QUE  DECLINA  DA 
COMPETÊNCIA  PARA  COMARCA  SEDE  DA  PARTE  RÉ. 
ELEIÇÃO  DE  FORO.  PREVISÃO  CONTRATUAL. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  100,  IV,  “A”,  DO  CPC. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  RECURSO 
DESPROVIDO.

- Estando acordado no contrato de financiamento o foro do 
domicílio da empresa agravada,  em consonância com o que 
estabelece o art. 100, IV, “a”, do CPC, deve-se manter a decisão 
recorrida que indicou a competência da Comarca onde a parte 
agravada está sediada.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 204.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco do Bradesco 
S/A.  contra decisão de relatoria deste  Gabinete,  a  qual,  monocraticamente,  negou 
seguimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente,  mantendo a 
decisão  interlocutória  que  julgou  procedente  a  exceção  de  incompetência,  por 
entender que o foro para processar a demanda é o da Comarca de Pombal.



Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão 
objurgada  merece  reforma,  para  que  seja  julgado  improcedente  a  exceção  de 
incompetência suscitada pela ora recorrida, a fim de a ação ser analisada e decidida 
na Comarca de Sousa, vez que a empresa agravada possui filial nesse foro. 

Ao final, pugna pela conhecimento e provimento do presente 
recurso por este Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o banco pleiteia que seja 
reformada  a  decisão  de  lavra  deste  Gabinete,  que,  conforme  relatado,  negou 
seguimento ao agravo de instrumento  manejado pelo ora recorrente,  mantendo a 
decisão  interlocutória  de  1ª  instância,  a  qual  julgou  procedente  a  exceção  de 
incompetência, por entender que o foro para processar a demanda é o da Comarca de 
Pombal.

Voltando-se ao exame dos autos, fundamental ressaltar que não 
assiste  qualquer razão às alegações  recursais  do agravante,  eis  que a decisão  ora 
atacada seguira o posicionamento mais abalizado deste Tribunal, afigurando-se, pois, 
plenamente adequado o julgamento monocrático da matéria, em conformidade com 
o artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.

À luz de tal entendimento, é oportuno e pertinente, proceder à 
transcrição da fundamentação da decisão monocrática ora agravada, a qual, por si só, 
se mostra bastante à desconstituição das razões trazidas à baila no presente agravo 
interno, nos termos do que fazem prova os excertos do julgado agravado,  in verbis:

“Neste norte, urge frisar que a decisão prolatada em sede de exceção 
de incompetência declinou a competência da Comarca de Sousa para 
a  de  Pombal,  sob  o  fundamento  de  esta  ser  a  sede  da  empresa 
recorrida e em razão do  contrato de cédula de crédito bancário ter 
previsto, para solucionar possíveis questões contratuais, justamente o 
lugar do domicílio da emitente, aqui recorrida.

Com efeito,  penso que o fundamento utilizado pelo magistrado de 
primeiro grau foi devidamente adequado, devendo, pois, ser mantida 
incólume a decisão proferida e, por consequência, negar seguimento 
ao recurso.



É que nos autos da ação principal o objetivo é a busca e apreensão de 
bem  móvel,  em  razão  da  inadimplência  referente  ao  contrato  de 
abertura de crédito, com alienação fiduciária. Assim, para identificar 
o foro da demanda, deve-se considerar os termos em que o contrato 
foi avençado, especificamente a Cláusula 10ª que elegeu “o foro da 
Comarca  do  domicílio  da  Emitente”,  é  dizer,  a  sede  da  parte 
agravada. 

 Outrossim, é de se destacar que a empresa recorrida está sediada 
atualmente  no  Sítio  São  Miguel,  S/N  –  Zona  Rural  -  Cidade  de 
Pombal/PB,  conforme  se  observa  da  Cláusula  1ª  da  alteração  do 
instrumento de constituição da sociedade empresarial  agravada (fl. 
46),  datada  em  20/01/2010,  ou  seja,  anterior  ao  contrato  de 
financiamento acima mencionado (02/06/2011). 

Assim, é de se concluir que o foro competente para apreciar e decidir 
a  presente  demanda  é  o  da  Comarca  de  Pombal,  devendo  ser 
destacado também, a título de embasamento jurídico, o art. 100, IV, 
“a”, do CPC1, o qual estabelece o foro do lugar onde está a sede, para 
ação em que for  ré  a pessoa jurídica,  situação esta que se amolda 
perfeitamente ao caso deliberado. 

Por outro lado, os argumentos do agravante no sentido de que vigora 
ainda a Cláusula 15ª2 do instrumento de constituição da empresa e, 
por consequência, o foro da Comarca de Sousa, entendo que carecem 
de amparo, pois, como visto, houve alteração do ato constitutivo da 
recorrida, o qual revogou tacitamente aquela cláusula ao estabelecer o 
novo endereço da empresa agravada.

Nesse toada, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Exceção  de  incompetência. 
Acolhimento.  Ação  de execução  de  título  extrajudicial.  Demanda 
envolvendo  pessoa  jurídica.  Litisconsortes  passivos.  Foro 
competente.  Prevalência  da  regra  geral,  competência  da  sede  da 
executada.  Art.  94,  c/c  o  art.  100,  IV,  a  ,  ambos  do  CPC. 
Desprovimento do recurso. - Os arts. 94 e 100, IV, a , ambos do CPC, 
dispõem, respectivamente, que a ação fundada em direito pessoal e 
direito real será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu e 
que é competente o foro do lugar onde esta a sede, para a ação em 
que for ré a pessoa jurídica.”3 

1 Art. 100. É competente o foro
IV - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica;

2 Cláusula 15ª – Fica eleito o foro desta comarca de Sousa-PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato.

3 TJPB – AI 20020077923049001 – Rel. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho – 4ª CC – Julgamento: 
08/02/2010



“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -Ação  Cautelar  de  Sustação  de 
Protesto - Exceção de Incompetência - Cláusula de eleição de foro 
-Acolhimento do incidente - Irresignação - Agravo - Denegação do 
efeito  suspensivo  ao  recurso  -Ausência  dos  pressupostos  - 
Preliminares  -  1  Imprestabilidade  da  documentação  acostada 
-Rejeição - 2 Ausência de certidão da intimação da decisão recorrida 
-  Rejeição  -  3  Ausência  de  cópia  de  procuração  outorgada  aos 
advogados da agravante e da agravada - Rejeição - 4 Ineficácia da 
declaração  de  autenticidade  das  peças  acostadas  ao  Agravo  - 
Rejeição  -  Mérito  -Alegação  de  adesividade  do  contrato  e 
aplicabilidade  do  foro  do  domicílio  do  consumidor  -  Código  de 
Defesa  do  Consumidor  -  Inaplicabilidade  -  Contrato  particular  - 
Livre manifestação de vontade das partes - Validade da clausula de 
eleição de foro Desprovimento que se impõe - O Código de Defesa 
do  Consumidor  não  se  aplica  às  relações  jurídicas  oriundas  de 
contrato  de  factoring  celebrado  entre  pessoas  jurídicas.  A 
competência para processar e julgar demanda relativa a contrato de 
factoring é o foro de eleição, ou, na ausência de cláusula contratual 
nesse sentido,  o foro do lugar da sede da empresa ré Agravo de 
Instrumento  n°  1.0024.05.812056-9/0011,  relator  BITENCOURT 
MARCONDES, 15° CÂMARA CÍVEL, TJ-MG, Data do Julgamento 
18/10/2007, Data da Publicação 30/10/2007”4 

Por  tais  fundamentos,  merece  ser  julgado  procedente  o  pedido 
formulado  na  exceção  de  incompetência  proposto  pela  agravada, 
devendo o feito ser remetido à Comarca de Pombal.

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo 557, 
caput,  do  CPC,  assim  como,  na  Jurisprudência  desta  Corte,  nego 
seguimento ao agravo de instrumento, mantendo incólumes os exatos 
termos da decisão agravada.”

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão ora agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante desta 
Corte  de  Justiça,  não  merecendo,  pois,  amparo  os  argumentos  do  recorrente  no 
sentido de que a ação deverá ser processada na Comarca de Sousa,  em razão da 
empresa recorrida possuir filial neste foro.

Para argumentar, oportuno destacar, ainda, que, considerando 
ter sido o mandado de citação juntado aos autos em 17/10/2013, conforme se observa 
do nosso sistema de consulta processual, a exceção de incompetência foi manejada 
no prazo legal (23/10/2013). Logo, o argumento do recorrente no sentido de que a 
referida  exceção  não  deveria  ser  acolhida,  por  se  encontrar  o  feito  em  fase  de 
sentença, não rende respaldo.

4 TJPB  –  AI  04120090002852001  –  Rel.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  2ª  CC  –  Julgamento: 
12/01/2010



À luz de referido entendimento, pois, e sem maiores delongas, 
nego provimento ao presente agravo interno, mantendo incólumes todos os exatos 
termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva) e os Excelentíssimos Desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho..

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa do 
Excelentíssimo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
    Relator


