
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 2014241-63.2014.815.0000
RELATOR             :Des. José Ricardo Porto 
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SUSCITADO         :Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. ENCAMINHAMENTO
DA  DEMANDA  À  VARA  DE  FEITOS  ESPECIAIS  DA
CAPITAL.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
SUSCITAÇÃO  DO  CONFLITO.  CONHECIMENTO  PARA,
DE PLANO, DECLARAR COMPETENTE O SUSCITADO.

-  Não  versando  a  matéria  objeto  da  demanda  sobre
nenhuma questão afeita à competência do juízo da vara de
feitos especiais,  impõe-se o encaminhamento do processo
ao juiz da vara cível – o qual tem competência para julgar
ação de cobrança.

VISTOS 

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo

de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital  nos autos da “Ação de Cobrança”

proposta por Dorgimar Brasiliano Torres Guedes em desfavor do Espólio de Terezinha de

Araújo Lima.

A demanda foi  inicialmente distribuído para o Juízo da  5ª Vara Cível  da

Comarca da Capital, contudo, o magistrado, sob o argumento de que a pretensão autoral

tratava-se de procedimento de jurisdição voluntária, encaminhou os autos para a vara de

feitos especiais.
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Aportando os autos na Vara de Feitos Especiais,  o  juiz  desta suscitou o

presente  conflito  de  competência,  aduzindo  não  ser  o  órgão  responsável  para  o

processamento do caso, porquanto a demanda não se enquadra em qualquer matéria

sujeita à sua competência, “tendo em vista tratar-se de ação de cobrança ao espólio

em função de despesas com o funeral de pessoa amiga, consoante depreende-se

dos autos.” (fls. 04)

Com base na justificativa acima, suscitou o presente conflito, a fim de que

seja declarado competente o juízo da 5.ª Vara Cível da Capital.

O suscitado (fls. 20) apenas informou que: “O feito visando ressarcimento de

despesas com funeral tramitava nesta vara, até que a Juíza processante entendeu pela

competência  da  Vara  de  Feitos  Especiais,  conforme  o  art.169,  III  da  LOJE,  por  ser

matéria de alvará, com base na Lei º 6.858/80.”

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça,  entendendo  pela  procedência  do

conflito, para declarar competente o Juízo Suscitado, da 5.ª Vara Cível da Capital. (fls.

30/33).

É o breve relatório.

DECIDO.

Na hipótese, a razão está com o juízo suscitante, pelos motivos assinalados

no parecer ministerial de fls. 30/33, cujas razões passo a adorar, in verbis:

“De acordo com a documentação constante dos autos, verifica-se
que  a  autora,  no  processo  de  cobrança  intentado  em face  do
espólio de Terezinha de Araújo Lima, pretende o  ressarcimento
com despesas que alega ter  gasto com o funeral  da falecida.
Relara  ainda  a  autora,  que  a  falecida  além de  morar  em sua
residência,  não  tinha  filhos  ou  familiares,  bem  como
desconhece eventuais herdeiros. 

Relata-se ainda que a falecida tem um conta no Banco do Brasil e
que em referida conta teria realizados depósitos que totalizam R$
949,96 na data de 10/02/2010.  Ressalte-se ainda,  que  não há
qualquer  informação a  respeito  da existência de quaisquer
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outros bens móveis e/ou imóveis em nome da falecida. Em
tese,  seria  apenas  o  dinheiro  depositado  em  conta,  conforme
acima relatado. 

Considerando o quadro fático acima delineado, vislumbra-se tratar
de uma ação de cobrança ordinária, apenas com a particularidade
de  a  parte  promovida  ser  um  espólio,  sobre  o  qual  não  há
informações a respeito da abertura do inventário. 

A competência da Vara de Feitos Especiais está prevista no art.
169 da LOJE(original sem destaque): 

Art. 169. Compete a Vara de Feitos Especiais processar e julgar:
(…)  III  –  os  procedimentos  de  jurisdição  voluntária,  nos  casos
previstos na Lei  n.º  6.858,  de 24 de novembro de 1980,  salvo
quando hajam bens a inventariar; (…) 

De  plano  percebe-se  que  a  Vara  de  Feitos  Especiais  NÃO  É
COMPETENTE para julgar o presente processo,  pois  os casos
previstos  na  Lei  6.858/80, versam  exclusivamente sobre  os
valores deixados pelo de cujus relativos a créditos trabalhistas,
FGTS e PIS/PASEP, a teor do art.1º da referida lei (grifos nossos):

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados
e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares,  serão pagos,  em
quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência
Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e
militares,  e,  na sua falta,  aos  sucessores  previstos  na  lei  civil,
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento. 

Assim,  para  que  a  competência  fosse  da  Vara  de  Feitos
Especiais, o objeto da ação teria que atender a duas condições
simultaneamente:  a)  os  valores  deixados  pelo  falecido  ser  de
natureza trabalhista, FGTS e PIS/PASEP e, b) não haja bens a
inventariar. 

De outra forma, prevê o art. 170 da mesma lei (LOJE):

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 subrogações
de cláusulas ou gravames, ainda que decorrentes de atos entre
vivos; 
IV – as ações de petição de herança quando não cumuladas com
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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. 

Dos mencionados dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
Vara de Sucessões é competente para processar e julgar ação de
inventário, mas não ação de cobrança em face de espólio. 

Desta forma,  não sendo competente nem a VARA DE FEITOS
ESPECIAIS  nem  a  VARA  DE  SUCESSÕES,  conclui-se  pela
competência residual das Varas Cíveis, a teor do contido no art.
164, da LOJE:

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. 

Confira-se  a  respeito  os  seguintes  precedentes  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba (originais sem destaques: 

"CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE ALUGUÉIS.  IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO
"DE CUJUS". CAUSA NÃO AFEITA À VARA DE SUCESSÕES.
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O
Juízo  SUSCITADO  DA  VARA  CÍVEL.  Não  se  vislumbrando
quaisquer hipóteses enumeradas no art. 170 da loje, que trata da
competência da vara de sucessões, resta patente a competência
da  Vara  Cível  suscitada  do  conjlito.  (TJ/PB,  CNC  0047841-
62.2010.815.2001; Rela Desa Maria das Graças Morais Guedes,
DJe 16/10/2013); 

PROCESSUAL CIVIL - Conflito negativo de competência cível -
Ação  de  cobrança  ajuizada  em  face  de  espólio  -  Distribuição
inicial  mediante  sorteio  ao  juízo  suscitado  -  Remessa  ao  juízo
suscitante por  determinação daquele -  Inexistência  de conexão
entre as ações - Objeto e causa de pedir distintos - Inteligência
dos  artigos  164  e  170  da  LOJE  -  Conhecimento  do  conflito
negativo para declarar competente o juízo suscitado. - O objeto da
ação de inventário é a herança do falecido,  cuja finalidade é a
justa divisão dos bens. Por outro lado,  na ação de cobrança, a
pretensão  reside  no  recebimento  dos  supostos  créditos.
Quanto  à  causa  de  pedir,  na  ação  de  inventário  é  o  direito  à
herança e a transmissão desta com a ocorrência da morte do "de
cujus", enquanto que  na ação de cobrança, a causa de pedir
repousa  na  ocorrência  de  uma  obrigação  assumida  e  não
cumprida. - A Vara de Sucessões, nos termos do que preceitua o
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art. 170 da LOJE, é competente para processar e julgar ação de
inventário, mas não ação de cobrança em face de espólio. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00467583420098150000, 2ª Câmara cível, Relator Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos , j. em 11-02-2014) 

Por  tais  razões,  o  Ministério  Público  Estadual,  por  sua
Procuradoria  de  Justiça  Cível,  opina  pelo  conhecimento  e
PROVIMENTO do  presente  Conflito  Negativo  de  Competência,
declarando competente a 5ª Vara Cível da Comarca de João
Pessoa-PB  (Juízo  Suscitado) para  julgar  e  julgar  a  ação  de
Cobrança (nº 0011857-12.2013.815.2001) ajuizada por Dorgimar
Brasiliano Torres em face do Espólio de Terezinha Araújo de Lima.

É como parecer. 

João Pessoa-PB, 27 de março de 2015. 

Amadeus Lopes Ferreira 
Promotor de Justiça Convocado (fls. 30/33)”

Diante  do  exposto,  julgo,  de  plano,  o  presente  conflito para  declarar

competente o Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Retifique-se a autuação do processo e a etiqueta da capa, uma vez que o

juízo suscitado é o da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital e não o da 1.ª.

Publique-se. 
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015,sexta-feira. 

Des. José Ricardo Porto
              Relator 

                                                                                                                                                                 J/05
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