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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA –  AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
VERBA HONORÁRIA  CONTRATUAL  –  DEMANDA
NÃO ELENCADA NO ART. 170, DA LOJE/PB, QUE
DELIMITA  A  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DAS
SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –
PRECEDENTES DESTA CORTE – APLICAÇÃO DO
ART.  120,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC  -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

-  Deve a ação de  arbitramento  de verba  honorária
contratual  ser  processada  perante  o  Juízo  Cível,
porquanto, além de estranha ao feito sucessório (art.
170,  da  LOJE/PB),  é  evidente  a  necessidade  de
dilação  probatória  específica  ao  deslinde  da
controvérsia, o que não se admite no procedimento
do  inventário,  a  teor  do  disposto  no  art.  984  do
Código de Processo Civil.

Vistos etc.

Trata-se  de  conflito  negativo  de  competência  suscitado  pelo
Juízo de Direito  da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande,
através do qual aduz que não é de sua alçada processar a ação arbitramento
de verba honorária  contratual  ajuizada em desfavor  de GILMA MARIA DA
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SILVA MEDEIROS, decorrente de ajuizamento de processo de inventário do
esposo da demandada.

O feito foi originariamente distribuído para a 4ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina  Grande  (juízo  suscitado),  tendo  este  determinado
remessa dos autos ao suscitante, por entender que a ele compete analisar as
demandas em que o espólio é parte.

Aportando o caderno processual na Vara de Sucessões, o juízo
a  quo,  através  do  despacho  de  fls.  11/14,  suscitou  o  presente  conflito,
alegando que a causa não enseja a atribuição da competência da Vara das
Sucessões, razão pela qual o feito deve ser processado e julgado pelo Juízo
Cível.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Versam  os  presentes  autos  acerca  de  Conflito  Negativo  de
Competência,  suscitado  pelo  Juiz  de  Direito  da  Vara  de  Sucessões  de
Campina Grande, por considerar-se incompetente para processar a ação de
arbitramento de honorários advocatícios em testilha.

Inicialmente, transcrevo o art. 170, da LOJE/PB, que estatui as
causas de competência privativa da vara de sucessões:

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 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

De plano, observo que a demanda em questão não se amolda
a qualquer das hipóteses elencadas acima, não havendo, portanto, qualquer
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vinculação legal  capaz  de justificar  a permanência  deste feito  na Vara de
Sucessões. Portanto, deve ser aplicado, na hipótese, o que dispõe o art. 164,
da LOJE, in verbis:

Art. 164. Compete à Vara Cível processar e julgar as ações de
natureza  civil,  e  cumprir  carta  precatória  cível,  salvo  as  de
competência de varas especializadas.

Nesse  mesmo  sentido,  colaciono  os  seguintes  precedentes
deste Tribunal:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  POR  QUANTIA  CERTA.  DIREITOS.
INEXISTÊNCIA  DE  CONEXÃO  COM  PROCESSO  DE
INVENTÁRIO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  PARA
DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO  SUSCITADO.  -  Nos
termos do artigo 115, inciso III,  do Código de Processo Civil,
ocorre conflito negativo de competência quando dois ou mais
juízes  se  consideram  incompetentes  para  o  julgamento  da
mesma  causa.  -  Não  restando  configurada  quaisquer  das
causas de conexão ou continência enunciadas nos arts. 103 e
104  da  Legislação  Processual  Civil,  deve  ser  conhecido  o
conflito  para  declarar  o  Juízo  suscitado  competente  para
processar  e  julgar  a  ação  reivindicatória.  -  Consoante
estabelecido  no  art.  170,  da  Lei  de  Organização  e  Divisão
Judiciárias  do  Estado  da  Paraíba,  a  vara  de  sucessões  é
competente  para  processar  e  julgar  ação  de inventário,  não
havendo  qualquer  menção  a  ação  de  execução  por  quantia
certa envolvendo crédito em favor do inventariado. - Embora a
matéria possa apresentar  algum liame ou relação com o
direito das sucessões ou mesmo com o direito de família,
sobrepõe-se  o  aspecto  contratual,  porquanto  está  em
discussão reivindicatória de imóvel decorrente de contrato
particular de compra e venda. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00078861420098150011,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j.
Em 24-02-2015.

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA
COM  REIVINDICATÓRIA  DE  IMÓVEL  EM  CURSO  NA  7ª
VARA  CÍVEL.  FEITO  REMETIDO  PARA  1ª  VARA  DE
SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL EM FACE DE SUA
INSTALAÇÃO.  CONFLITO  SUSCITADO.  ALEGAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA  DE  QUAISQUER  DAS  VARAS  CÍVEIS  DA
COMARCA  DA CAPITAL.  CABIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  164,  DA  LEI  DE  ORGANIZAÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DA PARAÍBA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ART.
170,  DO  MESMO  COMANDO  NORMATIVO.  CONFLITO
CONHECIDO  PARA  DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO
SUSCITADO - 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. -
Ocorre o conflito negativo de competência quando dois ou mais
juízes  se  consideram  incompetentes  para  o  julgamento  da
mesma  causa,  devendo  ser  declarado  competente  o  Juízo
suscitado, quando não houver vinculação legal, determinando
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que o processamento da Ação Ordinária de Nulidade de Ato
Jurídico cumulada com Reivindicatória de Imóvel seja realizado
no Juízo da 1ª  Vara de Sucessões da Comarca da Capital,
posto que o tema em discussão é da alçada de quaisquer das
Varas  Cíveis,  consoante  vaticina  o  art.  164,  da  Lei  de
Organização Judiciária do Estado da Paraíba. -  A demanda,
em  testilha,  não  se  amolda  a  qualquer  das  hipóteses
elencadas no art. 170, do comando normativo supracitado,
não  havendo,  portanto,  qualquer  fundamentação  legal
capaz  de  justificar  a  permanência  deste  feito  na  Vara
Especializada de Sucessões. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  08098294220048150000,  4ª  Câmara
Especializada Cível,Relator DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 03-02-2015) 

Em  resumo,  compete  ao  Juízo  Cível  a  resolução  desta
demanda,  primeiro  por  falta  de  previsão  no  art.  170,  da  LOJE/PB,  e,  em
segundo  lugar,  pela  exigência  de  dilação  probatória  para  a  solução  das
questões  fáticas  nela  especificadas,  devendo  ser  acrescentado  que,
consoante os julgados supracitados, a presente lide não guarda conexão com
a ação de inventário.

Por  fim,  ressalto  que,  ao  caso,  é  perfeitamente  aplicável  o
parágrafo  único  do  art.  120,  do  CPC,  considerando  a  jurisprudência
dominante da Corte sobre o tema:

Art.  120.  [...].  Parágrafo  único.  Havendo  jurisprudência
dominante  do  tribunal  sobre  a  questão  suscitada,  o  relator
poderá  decidir  de  plano  o  conflito  de  competência,  cabendo
agravo,  no  prazo  de  cinco  dias,  contado  da  intimação  da
decisão às partes, para o órgão recursal competente

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  DO  CONFLITO,  para  declarar
como competente para o processamento e julgamento da ação o Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, ora suscitado. 

Comuniquem-se aos Juízes esta decisão.

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz 

                  RELATOR
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