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CONFLITO NEGATIVO DE  COMPETÊNCIA
CÍVEL. DECLARAÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  QUESTÃO  ÉTICA.  MOTIVO  DE
FORO  ÍNTIMO.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
SUBSTITUTO  LEGAL.  MOTIVAÇÃO
QUESTIONADA.  IMPOSSIBILIDADE.  HIPÓTESE
NÃO ELENCADA NO ART. 115, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

-  Nos  termos  do  art.  115,  do  Código  de  Processo
Civil,  ocorre  o  conflito  negativo  de  competência
quando  dois  ou  mais  juízes  se  consideram
incompetentes para o julgamento da mesma causa.

-  A declaração  de  suspeição  do  juiz  não  constitui
causa legal para instauração de  conflito negativo de
competência, uma vez que, em casos tais, não se está
a discutir  a  competência  de um ou de outro juízo,
mas sim, declarando a parcialidade do julgador para
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a análise e julgamento de determinada demanda.

-  Sendo  a  suspeição  uma  circunstância  subjetiva,
relacionada  à  pessoa  física  do  juiz,  impossível
questionar  o  motivo  invocado  para  declarar  a
parcialidade.

-  Não tendo havido  negação  de  competência,  mas
discordância pelo  substituto  legal,  das  razões  que
levaram  à declaração  de  suspeição  de  seu
substituído,  não  há  que  se  falar  em  conflito  de
competência.

Vistos.

Trata-se  de  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pela Juiz de Direito da 6ª Vara Cível Comarca de
Campina  Grande,  fls.  28/29, nos  autos  da Ação  Declaratória  de  Inexistência  de
Débito com Restituição c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por  Averaldo
de  Farias  Araújo, em  face  do Banco  do  Brasil  S/A,  em  razão  da  declaração  de
suspeição do Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da mesma Comarca. 

O  presente  feito  foi  distribuído,  originariamente,
perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, tendo o Magistrado da
referida  unidade  judiciária,  nos  autos  da  Ação    Declaratória  de  Inexistência  de  
Débito com Restituição c/c Indenização por Danos Morais,  averbado-se suspeito
para a causa, nos seguintes termos:

Considerando  que  litigo  com uma  das partes,  por
uma  questão  de  ética  averbo-me  suspeito  para
presidir  o  seguinte  feito.  Isto  posto,  remeta-se  ao
Juízo  da  6ª  Vara  Cível,  na  qualidade de  substituto
legal  deste  Juízo,  permanecendo,  entretanto,  nos
termos da lei, os autos neste Cartório.
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Encaminhados os autos ao substituto legal, o Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande suscitou o conflito negativo
de  competência,  fls.  28/29,  sustentando,  em  síntese,  que  embora  o  Magistrado
suscitado tenha um litígio contra o Banco do Brasil S/A, a ação por ele interposta não
tem caráter pessoal, “inexistindo cunho psicológico que interfira em outros processos
contra aquela mesma parte, principalmente por não serem com o mesmo objeto”, não
havendo, sob a ótica do suscitante, qualquer interesse do suscitado na causa.

Tendo em vista o caso não se amoldar as hipóteses
previstas  no  art.  115,  do  Código  de  Processo  Civil,  prescindível  a  solicitação  de
informações ao Juiz ora suscitado.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil,  consubstanciado ainda no art.  169, §  1º,  do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

A discussão teve origem no fato do Juiz de Direito da
5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  invocando  questão  de  ética,  ter
declarado sua suspeição para análise e julgamento da causa, remetendo os autos ao
seu substituto legal, para fins de apreciação da contenda, oportunidade na qual, por
não  concordar  com  as  razões  invocados  pelo  Magistrado,  suscitou  o  presente
conflito.

De antemão, ressalto não ser o caso de conhecimento
do Conflito Negativo de Competência suscitado.

Isso porque, a declaração de  suspeição do juiz não
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constitui causa legal para instauração de conflito negativo de competência, uma vez
que, em casos tais, não se está a questionar a competência de um ou de outro juízo,
mas,  sim,  declarando  a  parcialidade  do  julgador  para  a  análise  e  julgamento  de
determinada demanda.

Como se sabe, a instauração do conflito negativo de
competência tem como pressuposto indispensável a existência de dois ou mais juízes
que se consideram incompetentes.

Sob esse prisma,  enuncia  o art.  115,  do Código de
Processo Civil:

Art. 115. Há conflito de competência:
I  -  quando  dois  ou  mais  juízes  se  declaram
competentes;
II  -  quando  dois  ou  mais  juízes  se  consideram
incompetentes;
III  -  quando  entre  dois  ou  mais  juízes  surge
controvérsia  acerca  da  reunião  ou  separação  de
processos - destaquei.

Na espécie, não se vislumbra quaisquer das hipóteses
elencadas  no supracitado  dispositivo  legal,  haja  vista  o  Juiz  da  5ª  Vara  Cível  de
Campina Grande não ter questionado, em momento algum, a sua competência para
apreciar e julgar a causa, mas, sim, por questão de foro íntimo, considerado-se parcial
para analisar e decidir o feito.

Acerca da matéria aqui abordada, de forma bastante
elucidativa, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Quando  o  magistrado  se  dá  por  impedido  ou
suspeito  e  remete  os  autos  a  seu  substituto
automático,  não  nega  competência  do  juízo,  pois
impedimento e suspeição são causas de inabilitação
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da pessoa física do juiz para a causa. Assim, não há
conflito  de  competência  quando  o  substituto
automático  discorda  da  decisão  de  seu  colega.  O
juízo  para  o  qual  foi  distribuída  a  ação  continua
competente,  somente  se  alterando  a  direção  do
processo, que passa para seu substituto automático.

E continuam,

Não  há  conflito  de  competência  quando  um  dos
juízes se dá por impedido ou suspeito, remetendo os
autos  ao  seu  substituto  automático,  porque  nesse
caso não negou competência do órgão jurisdicional
onde tramita a causa. O impedimento e a suspeição
são relativos à pessoa física do juiz, ao passo que o
conflito  de  competência  é  relativo  ao  órgão
jurisdicional.  Os  casos  de  conflito  de  competência
são  taxativamente  enumerados  no  CPC  115.  (In.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  –  Editora
Revista dos Tribunais, 10ª Edição, 2007, p. 375).

Nessa linha de raciocínio,  já  decidiu esta  Corte de
Justiça:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CÍVEL.  JUIZ  SUBSTITUTO  QUE  RECUSA
SUSPEIÇÃO DO JUIZ TITULAR E LHE REMETE
NOVAMENTE  OS  AUTOS.  INEXISTÊNCIA  DE
CHOQUE  DE  ÓRGÃOS  JURISDICIONAIS,  À
MEDIDA QUE A  SUSPEIÇÃO ATINGE APENAS
A  PESSOA  FÍSICA  DO  JULGADOR.
PRECEDENTES  DOUTRINÁRIOS  E
JURISPRUDENCIAIS.  CONFLITO  NÃO
CONHECIDO.  1.  Não  configura  conflito  de
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competência a divergência entre dois juízes quando
um deles se dá por suspeito ou impedido e envia os
autos  ao  seu  substituto  legal,  que  discorda  da
declaração de suspeição. A competência é do juízo e
não  do  juiz.  A  suspeição  é  circunstância  subjetiva,
ligada à pessoa do juiz, e não ao juízo. Logo, não dá
lugar  a  conflito  de  competência.  (Barbi,  Celso
Agrícola.  In:  Comentários  ao  Código  de  Processo
Civil, vol. I, Tomo II, 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
1998, p. 368, nº 650). 2. Conflito não conhecido. (TJPB;
CNC  075.2006.002.681-4/001;  Relª  Desª  Maria  das
Neves do Egito de A. D. Ferreira;  DJPB 11/02/2009;
Pág. 7).

Também,

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO  DE
MAGISTRADO.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
SUBSTITUTO LEGAL. DISCUSSÃO DO MÉRITO
DA  DECLARAÇÃO.  PERMANÊNCIA  DA
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  ORIGINÁRIO.
Ausência de divergência quanto ao juízo competente.
Conflito  não  conhecido.  Conflito  de  competência  é
caracterizado quando há divergência quanto ao juízo
competente  para  processamento  e  julgamento  de
determinada  demanda.  Inexistindo  negação  de
competência,  mas  tão  somente  discussão,  pelo
substituto  legal,  do  cabimento  da  declaração  de
suspeição de seu substituído, que amparado no art.
313 do CPC lhe determinou à remessa dos autos, não
há que se falar  em  conflito  de  competência.  (TJPB;
Rec. 001.2005.003294-3/001; Rel. Des. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB 26/06/2008; Pág. 6) -
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negritei. 

Acerca  da  suspeição  ou  imparcialidade  do  juiz,
dispõe o art. 135, do mesmo comando normativo:

Art.  135.  Reputa-se  fundada  a  suspeição  de
parcialidade do juiz, quando:
I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das
partes;
II - alguma das partes for credora ou devedora do
juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha
reta ou na colateral até o terceiro grau;
III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador
de alguma das partes;
IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o
processo;  aconselhar  alguma  das  partes  acerca  do
objeto da causa, ou subministrar meios para atender
às despesas do litígio;
V - interessado no julgamento da causa em favor de
uma das partes.
Parágrafo  único.  Poderá  ainda  o  juiz  declarar-se
suspeito por motivo íntimo. - grifei.

Pois  bem.  O  Magistrado,  ao  exercer  a  prestação
jurisdicional, deve pautar-se nos princípios constitucionais da impessoalidade e da
moralidade, a fim de não suscitar qualquer dúvida acerca da lisura do julgamento,
estando seu agir, portando, adstrito à imparcialidade.

A invocação da suspeição é, pois, uma circunstância
subjetiva, relacionada à pessoa física do juiz, sendo impossível contestar as razões
utilizadas para declaração da parcialidade.

Portanto, no caso em tela, inadequada a arguição de
Conflito Negativo de Competência, posto não caber ao substituto legal questionar a
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motivação invocada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande para se declarar suspeito, pelo que, com o intuito de evitar atos processuais
inúteis  e  desnecessários,  privilegiando,  por  conseguinte,  a  celeridade  processual,
princípio constitucional a ser sempre zelado pelo Poder Judiciário, entendo por não
conhecer, por meio de decisão monocrática, do presente conflito.

Ante  o  exposto,  visando  a  privilegiar  a  celeridade
processual,  princípio  constitucional  a  ser  sempre  zelado  pelo  Poder  Judiciário,
monocraticamente,  NÃO  CONHEÇO  DO  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA. 

P. I.

João Pessoa, 06 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                Relator
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