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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA 
CAUTELAR  PREPARATÓRIA  DE  FUTURA  AÇÃO 
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PERDAS 
E  DANOS.  DIREITO  OBRIGACIONAL  QUE  NÃO  SE 
ENQUADRA  NA  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO 
UNIVERSAL DO DIREITO SUCESSÓRIO.  ART. 170 DA 
LOJE.  AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. 
AÇÃO  PRINCIPAL  DE  CARÁTER  CÍVEL.  PROCESSO 
QUE  DEMANDA  MAIORES  INDAGAÇÕES. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONHECIMENTO 
DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O 
JUÍZO SUSCITANTE. 

- A ação ordinária de obrigação de fazer c/c perdas e danos 
decorre do direito  obrigacional  que demanda cuidadosa 
dilação  probatória,  e  o  inventário  do  direito  sucessório, 
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cujo  rito  é  especial,  com  limitada  possibilidade  de 
discussão de matérias dirimidas em seu bojo, não havendo 
como sustentar a reunião dos feitos. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  conhecer  do  conflito  para  declarar 
competente o Juízo suscitante (8ª Vara Cível da Capital).  

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência 
estabelecido  entre  os  Juízos  da  8ª  Vara  Cível  da  Capital  e  da  1ª  Vara  de 
Sucessões da Comarca da Capital, nos autos da Ação Cautelar Preparatória de 
futura Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, c/c Perdas e Danos ajuizada por 
Silvio  Augusto  de  Oliveira  e  Outro  em desfavor  do  Espólio  de  Augustinho 
Francisco de Oliveira, representado por sua inventariante Maria José de Souza 
Oliveira.

Após  distribuição  do  feito  para  o  Juízo  da  Vara  de 
Sucessões, este por entender que a presente ação refoge ao preceituado no art. 
170 da LOJE e que se enquadra no comando inserto no art. 984 do CPC, o qual  
dispõe que as causas de maior complexidade devem ser remetidas aos meios 
ordinários,  declinou de sua competência para julgar o feito,  determinando a 
remessa dos autos à Vara Cível.  

Por sua vez, o Juízo da 8ª Vara Cível da Capital, afirma 
que a competência da Vara de Sucessões para julgar o feito encontra amparo no 
art. 800 do CPC, o qual dispõe que as ações cautelares devem ser manejadas 
perante o juiz competente para processar a demanda principal. Diante disso, 
entendeu por suscitar o presente conflito de competência. 

Não  houve  informações  prestadas  pelo  Juízo  suscitado, 
consoante certidão, fls. 24. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  27/30, 
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opinando  pela  improcedência  do  conflito,  para  que  seja  declarada  a 
competência da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital. 

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes/ Relatora 

A ação da qual se originou o presente conflito diz respeito 
a uma Medida Cautelar Preparatória de futura Ação de Obrigação de Fazer c/c 
Perdas e Danos ajuizada por Silvio Augusto de Oliveira e Outro em desfavor do 
Espólio  de  Augustinho  Francisco  de  Oliveira,  representado  por  sua 
inventariante Maria José de Souza Oliveira.  

Pois bem. 

É  importante  ressaltar,  de  início  que,  em  que  pese  a 
existência da vis atractiva do Juízo do Inventário, a hipótese em comento não se 
amolda  aos  termos  dos  artigos  103  e  104  do  Código  de  Processo  Civil, 
porquanto  entre  a  Medida  Cautelar  preparatória  de  Ação  de  Obrigação  de 
Fazer cumulada com Perdas e Danos e a Ação de Inventário não há conexão ou 
continência, nem tampouco o risco de serem proferidas decisões conflitantes. 

De  fato,  a  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  cumulada  com 
Perdas  e  Danos  não  se  encontra  entre  as  ações  da  competência  do  Juízo 
Universal, conforme prevê a LOJE, in verbis: 

Art. 170. Compete a Vara de Sucessões processar e julgar:

I  –  os  inventários,  arrolamentos  e  partilhas,  bem  como  os  seus 
incidentes;

II  –  as ações de anulação de testamentos e legados,  assim como as 
pertinentes ao cumprimento e à execução de testamento;

III – as ações relativas à sucessão causa mortis, inclusive fideicomisso 
e usufruto, cancelamentos, inscrições e sub- rogações de cláusulas ou 
gravames, ainda que decorrentes de atos entre vivos;

IV – as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de 
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investigação de paternidade;

V – as declarações de ausência e abertura de sucessão provisória ou 
definitiva,  as  ações que envolvam bens vagos ou de ausentes,  bem 
como a herança jacente e seus acessórios;

VI – os pedidos de alvarás relativos a bens de espólio e os previstos na 
Lei n.º 6.858, de 24 de novembro de 1980, quando hajam outros bens a 
inventariar;

Parágrafo  único.  Cabe  ao  juiz  da  Vara  de  Sucessões  cumprir  carta 
precatória relativa à matéria de sua competência

Ademais,  a  ação  que  ensejou  o  presente  conflito  não 
guarda relação com o direito sucessório e, portanto, não está afeta às questões 
dirimidas na ação de inventário, que tem natureza diversa.

Destarte, sendo a Medida Cautelar Preparatória de Ação 
de  Obrigação  de  Fazer  cumulada  com  Perdas  e  Danos  parte  integrante  do 
direito obrigacional e o inventário do direito sucessório, cujo rito é especial, não 
há como sustentar a reunião dos feitos. 

Sobre o assunto: 

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  -AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  -  ESPOLIO  FIGURANDO  NO  PÓLO  PASSIVO  DA LIDE 
-REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO DO INVENTÁRIO - ALEGAÇÃO 
DE  JUIZO  UNIVERSAL  -  ART  96  DO  CPC  -  PREVISÃO  DE 
COMPETÊNCIA  DE  FORO  E  NÃO  DE  JUIZO  -  CONFLITO 
CONHECIDO  E  PROVIDO  PARA DECLARAR  COMPETENTE  O 
JUÍZO SUSCITADO - O domicilio do autor da herança, ou da situação 
dos  bens,  se  este  não possua  domicilio  certo,  determina  o  foro  de 
competência  para  as  ações  ajuizadas  contra  o  espolio  Trata-se, 
entretanto, de competência de foro, e não de juízo - E, no caso, ja que a 
lei fala em foro e não em juízo , a competência, em principio, para as 
ações  em  que  for  réu  o  espolio,  e  exclusivamente  o  do  foro  do 
domicilio  do  autor  da herança e  não o juízo onde se  processam o 
inventario  e  partilha  Isto  quer  significar  que,  nas  comarcas  onde 
houver  mais  de  um  juízo  competente,  as  ações  contra  o  espolio 
deverão  atender  o  critério  de  distribuição  art.  251.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120080010703001 - Órgão (2ª Câmara 
Cível) - Relator DESA. MARIA DE FATIMA M. B. CAVALCANTI - j. 
Em 02/12/2008. 
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Portanto,  se  mostra  competente  para  julgar  a  presente 
Medida Cautelar Preparatória de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com 
Perdas e Danos o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital,onde deve ser 
fixada  a  competência,  haja  vista  que  o  referido  feito  não  se  encontra  na 
competência taxativa da Vara de Sucessões do art. 170 da LOJE,  nem  tampouco 
se amolda aos critérios de conexão e competência previstos nos artigos 103 e 
104 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,  CONHEÇO DO CONFLITO E 
DECLARO  A  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  8ª  VARA  CÍVEL  DA 
COMARCA DA CAPITAL, SUSCITANTE, para processar o feito.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes . Participaram do julgamento, a Exma Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes (relatora), o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado 
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente ao julgamento, o Dr. Marcos Vilar Souto Maior, 
Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em 20 de agosto de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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