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EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA
RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO.PERPETUATIO JURISDICTIONIS
IMPOSSIBILIDADE.

1. Nas demandas que envolvam competência territorial de índole relativa, os critérios territoriais de
fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a o interesse das partes ou mesmo
à vista do fenômeno da prorrogação da competência.

2. Por isso, não é permitido que o Magistrado delibere a respeito desse tema de ofício, mas deve haver
a devida exceção formal dilatória por iniciativa do réu, nos termos do art. 65 do Código de Processo
Civil. Precedentes.

3. De acordo com o princpípio da , determina-se a competência no momentoperpetuatio jurisdictionis
do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato
ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta (art. 43 do CPC).

4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo suscitado

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ROBERTO FREITAS - Relator, ALVARO CIARLINI - Relator Designado e



1º Vogal, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2º Vogal, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 3º
Vogal, TEÓFILO CAETANO - 4º Vogal, MARIA DE LOURDES ABREU - 5º Vogal, SILVA
LEMOS - 6º Vogal, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 7º Vogal, GETÚLIO MORAES
OLIVEIRA - 8º Vogal, LEILA ARLANCH - 9º Vogal, GISLENE PINHEIRO - 10º Vogal e
RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 11º Vogal, sob a Presidência da Senhor  Desembargadoraa
SIMONE LUCINDO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO POR MAIORIA. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O
DESEMBARGADOR ÁLVARO CIARLINI, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 19 de Fevereiro de 2018

Desembargador ALVARO CIARLINI
Relator Designado

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas
, em face do .Claras Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília

Na origem, TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA propôs ação de execução de título extrajudicial
(fls. 9-14) em face de CLICK MAIS AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
ME, na qual pretendeu o pagamento, pelo Executado, de quantia devida, líquida e atualizada,
representada em título executivo. Além disso, em caso de descumprimento, requereu a majoração dos
honorários em 10% sobre o valor executado, bem como a penhora de dinheiro pelo BACEN/Jud ou
ainda a expedição de mandado de penhora dos bens necessários à garantia da execução.

Distribuída a ação, o Juízo Suscitado declinou da competência, às fls. 5-7, sob o fundamento de que a
demanda foi proposta em circunscrição diversa. Para isso, considerou o domicílio das partes e o local
de cumprimento da obrigação, além da inexistência de foro de eleição.

O Juízo Suscitado acrescentou que a escolha aleatória do foro autoriza a declinação de competência
relativa, territorial, de ofício, pois estaria evidenciado o interesse público, já que a proposição da
demanda está limitada pela lei processual. Por fim, determinou a redistribuição para uma das Varas
Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.

Por outro lado, o Juízo Suscitante, à fl. 4, alegou, sob o esteio do entendimento sumulado do STJ, n°
33, que não cabe reconhecimento de ofício de competência relativa, uma vez que, nos termos do
Código de Processo Civil, há momento específico para sua alegação, qual seja o de preliminar de
contestação. Requereu, por fim, a admissão do conflito para que o Juízo Suscitado fosse declarado
competente.

Ao admitir o conflito, esta Relatoria designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório,
eventuais medidas urgentes (ID n. 2119960, fl.18) e determinou a apresentação de informações pelo
Suscitado.

O Juízo Suscitado não apresentou informações (fl. 26).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID n. 2335161), às fls. 28/29, segundo o qual, em ações que versem
sobre execução de título executivo extrajudicial nas quais são partes pessoas jurídicas de direito
privado, o direito é meramente individual, patrimonial e disponível. Diante disso, para o Ministério
Público, essa não é hipótese intervenção pelo Órgão.

É o relatório.



VOTOS

O Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito do Conflito Negativo de Competência.

Dispenso a apresentação das informações pelo Suscitado, uma vez que considero presentes os
elementos suficientes para o julgamento do presente conflito.

De acordo com o relatado, TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA propôs ação de execução de
título extrajudicial (fls. 9-14) em face de CLICK MAIS AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS
PUBLICITÁRIOS LTDA. ME.

O Juízo Suscitado declinou sua competência sob o fundamento de que a demanda foi proposta em
circunscrição diversa das correspondentes aos domicílios das partes, Águas Claras e Taguatinga, de
que não havia definição expressa do local de cumprimento da obrigação, além da inexistência de foro
eleito pelas partes. Por fim, afirmou que existe a possibilidade de escolha pelo exequente acerca da
circunscrição/comarca em que proporá a demanda (“fórum shopping”), mas esta faculdade está
limitada pela lei processual (“fórum no conveniens”), consoante fl. 5.

O Juízo Suscitante, em contra argumentação e baseando-se na Súmula n° 33 do STJ (29/10/1991),
afirmou que não cabe reconhecimento de ofício de competência relativa.

Assim, cabe delinear a controvérsia em cinco pontos: 1) quais são as circunscrições admitidas pelo
legislador e definidoras da moldura dentro da qual a liberdade de propositura da ação pode ser
exercida, nos casos de competência territorial relativa, e capaz de afastar a argumentação de
aleatoriedade da escolha do foro; 2) qual a sistemática processual para a tramitação das ações de
execução de título executivo extrajudicial 3) se a competência das varas especializadas abarca a
hipótese dos autos; 4) o alcance de aplicabilidade do entendimento contido na Súmula 33 do STJ em
face da nova sistemática processual; 5) verificada a escolha aleatória, se é possível a análise e
declinação de competência relativa de ofício.

Inicialmente, cumpre definir o escopo legal necessário para a avaliação do conflito, nos termos da
orientação prevista no art. 44 do CPC, a seguir colacionado:

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela , a competência é determinadaConstituição Federal
pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização
judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

Assim, referido escopo será delineado pela Lei n° 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas e pela
Lei n° 13.105/2015, definidora do Código de Processo Civil; bem como pela Lei n° 11.6972008 que
dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal; e também pela Resolução n° 11/2012 deste
Tribunal, responsável por criar as varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais na
Circunscrição Judiciária de Brasília; além do entendimento Jurisprudencial, com destaque para a
Súmula 33 do STJ.

O CPC, em seu Art. 66, inciso II, informa que haverá conflito de competência quando dois ou mais



juízes se considerarem incompetentes. É a hipótese dos autos, a qual orbita em torno da competência
relativa, cujo critério é territorial, uma vez que o Exequente, com domicílio em Taguatinga, propôs
ação de execução na circunscrição de Brasília, em face do Executado, com domicílio em Águas Claras.

Quanto ao primeiro e ao segundo ponto controversos, esses deverão ser analisados em conjunto, para
melhor compreensão, e, para tanto, serão admitidos os parâmetros traçados na Lei n° 5.474/1968, que
dispõe sobre as duplicatas, e no NCPC.

A lei anterior e específica, Lei n° 5.474/1968, em seu Art. 17 define que o foro competente para a
cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra
de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e
respectivos avalistas. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977).

Já o legislador processual, em momento posterior e de forma mais ampla, no Art. 53, inciso III,
estabeleceu que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa
jurídica, e dispôs que a competência é definida no momento do registro ou da distribuição, consoante
Art. 43, bem como, quando relativa, em razão do território, pode ser modificada pelas partes com a
eleição do foro. Conforme o Art. 63:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro
onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a
determinado negócio jurídico.

Ademais, o NCPC, no Art. 784, relaciona de forma exemplificativa os tipos de títulos, nos seguintes
termos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

(...)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

É certo que as normas previstas na parte geral são aplicáveis subsidiariamente às disposições próprias
da execução de título executivo extrajudicial, segundo o estabelecido no parágrafo único do Art. 771
do CPC.

Entretanto, ao analisar o Art. 781, é possível verificar que o legislador elencou os critérios para sua
definição, consoante colacionado a seguir:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente,
observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título



ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no
lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de
qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o
fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Segundo Alexandre de Freitas Câmara, no sistema processual brasileiro há dois regimes de
regulamentação da competência em sede executiva, o relativo ao cumprimento de sentença e o próprio
aplicável aos títulos extrajudiciais, correspondentes ao processo de execução propriamente dito. (Cf.
CÂMARA, Alexandre Freitas. 3ª ed, 2017. p. 281). Para o autor:

Já no que diz respeito à competência para a execução fundada em título extrajudicial, o regime é
distinto. A regra geral é a da fixação da competência pelos critérios gerais de determinação da
competência interna (art. 781, caput), o que remete para os arts. 42 a 66 o trato da matéria. Sempre se
observará, todavia, o seguinte: a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de
eleição constante do título ou, ainda, do lugar onde situados os bens a ela sujeitos (art. 781, I); tendo
mais de um domicílio o executado, poderá a execução instaurar-se em qualquer deles (art. 781, II);
sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar
onde for encontrado ou no foro do domicílio do exequente (art. 781, III); havendo mais de um
executado, com domicílios diferentes, a execução poderá ser proposta em qualquer desses foros, por
opção do exeqüente (art. 781, IV); a execução poderá sempre ser proposta no foro onde se praticou ou
ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não resida o executado (art.
781, V). (CÂMARA, Alexandre Freitas. 3ª ed, 2017. p. 282)

Da leitura dos preceitos acima e da doutrina, é possível constatar a amplitude da moldura processual na
qual a parte Exequente pode livremente atuar sem a interferência do Estado Juiz, no pleno exercício de
direito disponível.

Ocorre que, no caso objeto do conflito, a ação não foi proposta no domicílio do Executado, pessoa
jurídica com sede em Águas Claras, e não há eleição de foro pelas partes. Também é possível inferir
que não é o caso de proposição no foro de situação dos bens a ela sujeitos, bem como não foi indicada
a circunscrição de Brasília como um dos domicílios do Executado, sendo certo o local da sua sede, o
que inviabiliza a proposição da ação na circunscrição de domicílio do Exequente, Taguatinga. Além
disso, a circunscrição escolhida não foi local onde se praticou o ato ou ocorreu fato que deu origem ao
título.

Nesse ínterim, indevida é a proposição na circunscrição de Brasília, perante o Juízo Suscitado.

Acrescente-se que, quanto ao terceiro ponto da controvérsia, a Lei n° 11.697/2008 dispôs sobre a
organização judiciária do Distrito Federal e definiu em seu Art. 17, §2° que o Tribunal de Justiça
poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões
Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.

Assim, no exercício da competência outorgada, através da Resolução n° 11/2012, foram criadas das



varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais na Circunscrição Judiciária de Brasília, com
competência definida no Art. 2°:

Art. 2º Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais[da circunscrição de Brasília]:

I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar
como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de

, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal;2008

II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares,
processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais.

Por essa razão, como critério inicial para a escolha do local de proposição, existente vara competente
para processamento do feito no foro da sede do Executado, ou possível a apresentação da demanda em
qualquer das localidades previstas em lei e geral liame processual entre a demanda e o território,
inadequada a distribuição em circunscrição estranha, com a qual as partes e o negócio jurídico não
tenham qualquer relação.

Por isso, não há que se declarar a competência do Juízo Suscitado, o qual declinou de ofício a
competência fixada por ocasião da distribuição da ação de execução.

O Suscitado, no que pertine ao quarto ponto controverso, por sua vez, reclamou pela aplicação da
Súmula 33 do STJ, segundo a qual a competência relativa não pode ser declarada de ofício.

É certo que a nova sistemática processual definiu, em seu Art. 64, caput, que a incompetência, absoluta
ou relativa, será alegada como questão de preliminar de contestação.

Ocorre que referido entendimento, o da Súmula n° 33, do STJ, foi publicado em 29/10/1991, e sofreu
flexibilizações próprias às necessidade de atualização do Código de Processo Civil de 1973, sobretudo
em face da posterior edição do NCPC/2015 (Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8ª ed. 2016.p. 270/271).

Retomando a argumentação do Juízo Suscitado e a sistemática do NCPC/15, é possível dizer que
guarda razão esse Juízo quando afirma que existe a possibilidade de escolha pelo Exequente da
circunscrição/comarca em que proporá a demanda, quando dentro da moldura legal de opções previstas
para sua atuação, mas que esta faculdade está limitada pela lei processual, bem como quando explica
que a escolha aleatória do foro faz emergir o interesse público e a possibilidade de declaração de ofício
da incompetência, pois é absoluta a competência territorial do magistrado, o limite da sua jurisdição,
em face de demanda proposta para além das opções, da moldura conferida pela lei processual para as
partes.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, o CPC/2015 aproximou procedimentalmente a competência
absoluta da relativa, passando a prever em algumas situações um mesmo tratamento, como ocorre na
forma de alegação e nas consequências no reconhecimento da incompetência. (NEVES, Daniel
Amorim. 8ª ed. 2016.p. 267).

Assim, se a escolha do foro estiver em conformidade com as opções legais previstas para o exercício
da faculdade de escolha pelas partes como for mais conveniente para elas, proposta a ação, não cabe ao
juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n° 33 do STJ. Essa
não é a hipótese dos autos, uma vez que a demanda foi distribuída em circunscrição estranha à relação
jurídica estabelecida entre as partes.



Na hipótese do presente conflito, extrapolados os critérios territoriais de definição da competência
previstos em lei e obrigatórios para as partes, bem como em face da escolha aleatória do local para a
propositura da ação pelo Autor/Exequente, emergirá o poder/dever de declaração, de ofício, da
incompetência pelo magistrado.

Ademais, existente vara especializada de execução de título extrajudicial em Taguatinga, domicílio do
Exequente, criada pela Resolução TJDFT n° 16 de 4 de novembro de 2014, imponderada é a
distribuição na Circunscrição de Brasília, da qual se infere a escolha aleatória.

É o que pode ser extraído do princípio , segundo o qual o magistrado podeKompetenz Kompetenz
declarar sua incompetência, obedecendo os limites da sua jurisdição. Segundo Daniel Amorim
Assumpção Neves,

A competência é justamente a limitação do exercício legítimo da jurisdição. O juiz incompetente
estará, portanto, exercendo de forma ilegítima sua jurisdição, (...). Prova maior de que o órgão
jurisdicional, mesmo sem competência, tem jurisdição é a aplicação do princípio Kompetenz
Kompetenz, que atribuiu ao órgão incompetente a competência para declarar sua própria
incompetência. (NEVES, Daniel Amorim. 8ª ed. 2016.p. 266/267)

No mesmo sentido, considerando a aplicação do princípio que atribui ao magistrado a análise dos
limites da sua própria competência, é o julgado da Primeira Turma Cível abaixo colacionado:

(...)

1. O instituto do "Kompetenz Kompetenz" define que todo juiz tem competência para analisar sua
própria competência, de forma que nenhum juiz é totalmente incompetente, pois ao verificar sua
incompetência tem competência para reconhecê-la.

2. O ato decisório acerca da definição da competência mostra-se complexo, evidenciando-se completo
apenas quando a decisão do juízo que declina da competência soma-se à manifestação do juízo em
favor do qual a competência foi declinada, o qual, por ser o primeiro juiz da sua própria competência,
poderá reconhecer ou não a sua competência.

(...)

( , 20120020149086AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª Turma Cível, Data deAcórdão n.605869
Julgamento: 25/07/2012, Publicado no DJE: 31/07/2012. Pág.: 73)

Ademais, a 1ª. Câmara Cível deste Tribunal tem admitido a declaração de ofício pelo juiz que não se
considera competente para exercer a jurisdição no caso concreto e assim declina quando identificada a
escolha aleatória do foro pelas partes, consoante julgamentos colacionados a seguir:

(...)

A escolha aleatória e sem qualquer justificativa do foro onde será proposta a demanda é inadmissível.
Há regras objetivas para determinação de competência, as quais devem ser respeitadas, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam



processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado pela lei, a partir de critérios
objetivos de atribuição de competência. A competência é determinada pelas normas previstas no
Código de Processo Civil ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda,
no que couber, pelas constituições dos Estados. Conflito negativo acolhido para declarar competente o
Juízo Suscitante.

(Acórdão n.995274, 07016216320168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1ª Câmara Cível, Data
de Julgamento: 07/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(...)

A competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na
legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor,
quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do
domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc.

Às partes não é autorizada a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda,
uma vez que é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado,
o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais
previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da
ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico,
considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da
matéria. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do
domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer
critério de fixação de competência previsto em lei.

(Acórdão n.459132, 20100020119846CCP, Relator: NATANAEL CAETANO 1ª Câmara Cível, Data
de Julgamento: 25/10/2010, Publicado no DJE: 04/11/2010. Pág.: 72).

(...)

3. Todavia, no caso apreço, em desconsideração as regras processuais, contratuais e aos limites
territoriais da jurisdição, bem como ao princípio do juiz natural e as regras de organização judiciária,
o autor desatendeu aos critérios básicos de delimitação da competência territorial, sendo que incidiu
em escolha aleatória do juízo para ação indenizatória decorrente de relação de consumo, porquanto
não foi proposta no foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, CDC), no foro de domicílio da parte ré,
nos termos do previsto na regra geral de competência prevista no artigo 46 do CPC/2015 ou no foro
eleito no contrato, implicando no reconhecimento de ofício da incompetência do juízo.

(Acórdão n.1015602, 07019166620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1ª
Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017. Pág.: Sem Página
Cadastrada.)

(...)



3. A escolha do foro em que tramitará o feito, quando realizada pelo consumidor, não pode ocorrer de
forma aleatória, sem observância de quaisquer regras processuais.

(Acórdão n.1003301, 07015965020168070000, Relator: ALFEU MACHADO 1ª Câmara Cível, Data
de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(...)

A escolha aleatória e sem qualquer justificativa do foro onde será proposta a demanda é inadmissível.
Há regras objetivas para determinação de competência, as quais devem ser respeitadas, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam
processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado pela lei, a partir de critérios
objetivos de atribuição de competência. A competência é determinada pelas normas previstas no
Código de Processo Civil ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda,
no que couber, pelas constituições dos Estados. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado
competente o Juízo Suscitante.

(Acórdão n.995275, 07012769720168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1ª Câmara Cível, Data
de Julgamento: 07/02/2017, Publicado no PJe: 17/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, a escolha da circunscrição de Brasília afigura como inadequada, já que o Exequente não
propôs a ação em concordância com as normas processuais civis que disciplinam a matéria relativa à
competência territorial executiva.

Isto posto, como há fundamento para alteração da competência estabelecida por ocasião da distribuição
originária, ADMITO O CONFLITO E DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE, qual
seja o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras.

É como voto.

O Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI - Vogal

Senhora Presidente,

Peço  para divergir do voto do Eminente Desembargador Relator.venia

Nota-se que a controvérsia reside na alegada incompetência territorial fomentada
de ofício pelo Juízo suscitado. Ocorre que a competência territorial é, em regra,
relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de
uma das partes litigantes.



Assim, com a devida vênia, a competência territorial não pode ser modificada de
ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Por isso,
pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou em
decorrência da prorrogação de competência, sendo essa última uma consequência
da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu. Tal hipótese tem
previsão normativa expressa no art. 65, do Código de Processo Civil, cuja redação
assim enuncia:

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência
em preliminar de contestação.

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério
Público nas causas em que atuar.

De acordo com o dispositivo supracitado, no caso do réu não alegar a
incompetência relativa do Juízo como exceção formal dilatória, em sua peça de
contestação, a competência do Juízo que recebeu a distribuição da demanda ficará
prorrogada. Em outras palavras, ainda que a princípio seja relativamente
incompetente para apreciar a demanda, o Juízo passará a ser competente após a
ocorrência do fenômeno da prorrogação.

A respeito do tema, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS.
DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA.
PROVIMENTO.

1. O critério para fixação da competência é territorial, portanto de natureza
relativa, o que, sob pena de prorrogação, só pode ser arguida por meio de exceção,
conforme disposição dos artigos 112 e 114 do CPC/73 e enunciado sumular nº 33
do STJ, mormente em caso de existência de cláusula de eleição de foro.

2. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a
competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Brasília/DF.

(Acórdão nº 999742, 20150020333279CCP, Relator: SILVA LEMOS 1ª CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017, p. 77-79)
(Ressalvam-se os grifos)



CONFLITO DECOMPETÊNCIANEGATIVO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DE TAGUATINGA/DF VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL
DE ÁGUAS CLARAS-DF. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPETÊNCIATERRITORIAL. DECLINAÇÃO DEOFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZARELATIVA.COMPETÊNCIADO JUÍZO
SUSCITADO.

1. Sendo acompetênciafixada com base no critérioterritorial, não é permitido o
exame da matéria deofíciopelo magistrado, mesmo que por via transversa, sob o
argumento de que a relação firmada entre as partes é de consumo e
acompetênciado foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo ser
conhecida deofíciopelo juiz.

2. Destarte, nos termos do enunciado da Súmula nº 33 do STJ, uma vez que o feito
versa acerca decompetênciarelativa, a princípio, deve ser respeitada a autonomia
da vontade das partes, sendo o foro de eleição em outro Estado da Federação
(Goiás), situação questionada e não dirimida no Juízo suscitado, a qual, portanto,
só poderia ser impugnada pela parte executada, o que, até então, não ocorreu no
caso vertente, já que nem ainda perfectibilizada a relação processual.

3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ourelativa,
será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o
fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência
obstada à declinação deofíciodecompetênciaterritorial.

4. Deste modo, resulta evidenciado que a incompetênciarelativanão pode ser
declinada deofíciomesmo que por via transversa, intimando a parte para optar
por outro foro, consoante há muito prevê a Súmula 33 do STJ. Precedentes do STJ
e desta Corte.

5. DECLAROU-SE ACOMPETÊNCIADO JUÍZO SUSCITADO.

(Acórdão nº 995483, 07010188720168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE
AZEVEDO 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2017, Publicado no DJE:
21/02/2017) (Ressalvam-se os grifos)

Não se pode olvidar, assim, que o ordenamento jurídico vigente não faculta ao
magistrado suscitar, de ofício, a prória incompetência com fundamento em critério
de fixação territorial.

Além do mais, não se trata aqui de hipótese de modificação da competência,
normada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição
da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem
a competência absoluta.

Esse preceito legal diz respeito à chamada , que éperpetuatio jurisdictionis
excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da entrada em vigor de
novas regras que alterem a competência absoluta, o que não se verifica no caso.

Em verdade, inexiste fundamento jurídico para que se altere a competência
previamente estabelecida no presente caso.

Por isso, estabelecida a competência no ato de distribuição da demanda, ao Juízo
da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília e, por não se
tratar de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, a demanda deve
prosseguir no Juízo originário.

Sobre o tema, examinem-se os seguintes precedentes da lavra deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR EM FACE DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DECLINAÇÃO A REQUERIMENTO DO AUTOR APÓS A
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. A norma insculpida no art. 43 do CPC/2015 estabelece que a competência é
fixada "no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo
irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.".

2. Desse modo, ainda que o autor, após a propositura da ação, tenha se
manifestado para que os autos fossem remetidos para o foro de seu domicílio, não
poderia o Juízo Suscitado declinar da competência, sob pena de violação do
Princípio da .Perpetuatio Jurisdictionis

3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo
suscitado - da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF.



(Acórdão nº 976112, 20160020196709CCP, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2016, Publicado no DJE:
28/10/2016, p. 111-125)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO
AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 87, CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA
RELATIVA.

1. O critério de competência que rege as ações de cobrança de taxas condominiais é
territorial, portanto, de natureza relativa, o que, sob pena de prorrogação, só pode
ser apontado por meio de exceção (arts. 112 e 114 do CPC e Súmula 33 do STJ).

2. Segundo o artigo 87 do CPC, que encerra o princípio da perpetuatio jurisdictionis
, "determina-se a competência no momento em que a ação é proposta". 2.1. Em
outras palavras, a determinação da competência ocorre no momento da
propositura da ação, isto é, desde que despachada a petição inicial pelo juiz, ou
onde houver mais de uma vara, desde que distribuída a ação (art. 263 CPC).

3. Por mais que o próprio autor tenha, por meio de emenda à inicial, solicitado a
declinação da competência para o juízo de Brasília, fundamentado na cláusula de
eleição de foro, tal pedido não pode ser acolhido pelo juiz, porque a competência
foi fixada no momento em que a ação foi proposta (despacho inicial) no juízo de
São Sebastião.

4. Ademais, tratando-se de competência relativa, é faculdade da parte ré argüir a
exceção de incompetência para que prevaleça o foro eleito em contrato ou permitir
a prorrogação da competência, não podendo o magistrado acolher o pedido do
autor, sem que a parte contrária tenha manifestado interesse nesse sentido.

5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o
Juízo da 1ª Vara Cível De Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF.

(Acórdão nº 928710, 20150020333246CCP, Relator: JOÃO EGMONT 2ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Publicado no DJE:

31/03/2016, p. 93-96)

Pelas  expostas,  para declarar competente orazões conheço o conflito negativo
Juízo  para processar e julgar a demanda, reputando válidos os atossuscitado
processuais praticados anteriormente por ambos os Juízos.



É como voto.

O Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES - Vogal

Com o Relator.

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Vogal

Com o Relator.

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal

Com a devida vênia, acompanho o eminente  que instaurou aDesembargador Alvaro Ciarlini,
divergência, firmando a competência do juízo suscitado, porquanto se trata de hipótese de competência
territorial, portanto de natureza relativa e impassível de ser afirmada de ofício sem provocação da parte
interessada.

Voto com a divergência, com a devida vênia do eminente Relator.

A Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU - Vogal

Com o Relator.

O Senhor Desembargador SILVA LEMOS - Vogal

Com a divergência.

O Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - Vogal

Com a divergência.

O Senhor Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Vogal

Com a divergência.

A Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH - Vogal

Com o Relator.

A Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO - Vogal



Com a divergência.

O Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - Vogal

Com a divergência.

DECISÃO

CONHECER E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O DESEMBARGADOR ÁLVARO CIARLINI


