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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2040824-79.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, é agravado CONTAIFFER E 
MARTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ERSON 
DE OLIVEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.

São Paulo, 24 de abril de 2014. 

Salles Vieira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 21734
AGRV.Nº: 2040824-79.2014.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO  FORO REGIONAL DO BUTANTÃ
AGTE. : BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
AGDOS.: CONTAIFFER E MARTINS EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 
LTDA ME

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
CHEQUE - EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA  LOCAL 
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO  Reconhecido 
que em se tratando de execução fundada em cheque, a 
competência será a do local indicado no próprio título, no 
caso, a agência bancária sacada situada no bairro do 
Butantã/SP - Competência definida em função do lugar do 
pagamento  Regra especial que prevalece sobre a geral, 
em homenagem ao princípio da especialidade  Inteligência 
do art. 100, IV, “d”, do CPC  Precedentes deste E. TJSP, e 
do C. STJ - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do 
TJSP - Decisão mantida - Agravo improvido”.

Agravo de instrumento tirado de ação de 
execução de título extrajudicial, em face da r. decisão 
que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela 
executada, ora agravante.

Sustenta, preliminarmente, a presença dos 
requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento. 
No mérito, afirma que a ação executiva deve correr 
perante o Foro Central Cível de São Paulo, e não no Foro 
Regional do Butantã/SP, dês que é o local onde está 
situada a sede da empresa ré, ora agravante. Deve 
prevalecer a regra geral, prevista no art. 100, IV, “a”, 
do CPC, que estabelece que como domicílio do réu, o 
lugar adequado para o ajuizamento da ação. O bairro onde 
está situada a sede da agravante, é o de Indianópolis, 
muito distante do bairro do Butantã, onde tramita a 
ação. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo, 
antecipando-se os efeitos da tutela recursal, ante a 
existência de fundado receio de dano irreparável, e ao 
final, o provimento do recurso, com a reforma da r. 
decisão agravada. Prequestiona a matéria suscitada nas 
razões recursais, notadamente os arts. 93, IX, da, CF; 
940 do CC; 17, 94 e 100, do CPC.

Recurso processado sem a concessão dos 
efeitos suspensivo e ativo, (fl. 237), ficando 
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dispensada a intimação da parte contrária, para 
apresentação de contraminuta.

É o relatório.

Inicialmente, fica reconhecida a presença 
dos requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 
por Benetti Prestadora de Serviços Ltda, em face da r. 
decisão, xerocopiada às fls. 33/34, deste agravo, a qual 
rejeitou a exceção de incompetência oposta pela empresa 
executada, ora agravante.

A r. decisão agravada, dirimiu a questão com 
fundamento no art. 100, IV, “d”, do CPC, perfeitamente 
aplicável à espécie, inclusive com fulcro em julgados 
deste E. Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste 
Egrégio Tribunal de Justiça que:

“Nos recursos em geral, o relator poderá 
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de 
mantê-la”.

Ausente razão jurídica para anular ou 
reformar a r. decisão agravada, ou acrescentar novos 
argumentos, dês que suficientemente motivada, inclusive 
em entendimento jurisprudencial desta E. Corte 
Bandeirante, ratifica-se, na íntegra, os seus 
fundamentos de fato e de direito, os quais sintetizo 
para a necessária compreensão do tema, que ora se 
transcreve:

“Trata-se de exceção de incompetência oposta 
por BENETTI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA nos 
autos da ação de execução que lhe é movida 
por CONTAIFFER E MARTINS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA-ME. Sustenta, em síntese, 
que a competência deve ser fixada de acordo 
com a regra prevista no artigo 100 do Código 
de Processo Civil, sendo competente o foro 
onde está a sede da pessoa jurídica. 
Pretende, assim, a remessa do processo a uma 
das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca 
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da Capital. 

A Excepta, regularmente intimada, apresentou 
manifestação, sustentando, em síntese, que 
deve prevalecer o foro onde a obrigação deve 
ser satisfeita, de acordo com o estabelecido 
no artigo 100, inciso IV, "d", do Código de 
Processo Civil. 

É o relatório. 

DECIDO. 

A presente exceção não pode ser acolhida.
 
O caso dos autos se enquadra na hipótese 
prevista no artigo 100, inciso IV, "d", do 
Código de Processo Civil, o que afasta a 
incidência da norma geral. Em se tratando de 
execução fundada em cheque, a competência 
será a do local indicado no próprio título 
como agência do banco sacado, que, no 
presente, é do Foro Regional do Butantã, 
conforme demonstrado a fls.16 e 19.

Nesse sentido: "COMPETÊNCIA - Foro - 
Monitória - Cheque - Competência do local 
designado no título para seu pagamento - 
Aplicação da regra do artigo 100, IV, 'd', 
do CPC - Exceção de incompetência repelida - 
Recurso provido para esse fim." (Agr. Instr. 
933.593-9 10ª Câmara Rel. Des. Paulo 
Hatanaka - j. 13.06.00);

"COMPETÊNCIA - Foro - Ação monitória - 
Título prescrito - Competência definida em 
função do lugar do pagamento ainda que o 
cheque tenha perdido a força executiva - 
Artigo 100, IV, 'd', do CPC - Exceção de 
incompetência rejeitada - Recurso 
improvido." (Agr. Instr. 921.121-2 2ª Câmara 
extinto 1º TAC/SP - /SP Rel. Des. Cyro 
Bonilha j. 26.04.00);

Assim, diante da aplicação da regra do 
artigo 100, inciso IV, "d", do Código de 
Processo Civil, este é o foro competente 
para apreciação da execução em questão. 
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Diante do exposto, REJEITO a exceção de 
incompetência oposta, nos autos da ação de 
execução. Oportunamente, certificado o 
trânsito em julgado, prossiga-se nos autos 
principais”.

Para que não pairem dúvidas sobre o tema, 
veja-se o entendimento do C. Superior Tribunal de 
Justiça, bem destacados no “Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor”, de Theotonio Negrão, 
43ª ed.:

“É competente o foro onde a obrigação devia 
ser satisfeita, para ação de reparação de danos causados 
em razão do inadimplemento” (STJ-3ªT., REsp 1.760, Min. 
Eduardo Ribeiro, j. 13.3.90, DJU 28.5.90; RT 796/290; 
JTJ 158/195; Bol. AASP 1.024/142).

“A regra da alínea d, por ser norma 
especial, prevalece sobre a alínea a, de caráter geral” 
(STJ-4ªT., REsp 778.958, Min. Massami Uyeda, j. 20.9.07, 
DJU 15.10.07; RT 677/197).

Postas estas premissas, nega-se provimento 
ao recurso.

Salles Vieira
Relator
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