
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N. 2003480-70.2014.815.0000
RELATOR   : Desembargador João Alves da Silva
SUSCITANTE : Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais da Capital
SUSCITADO : Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Capital
AUTOR :  Sindicato da Construção Civil em João Pessoa  (Adv. Rinaldo 

Mouzalas de Souza e Silva)

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO 
ORDINÁRIA.  SUPOSTA  IRREGULARIDADE  NA 
COBRANÇA  DE  CUSTAS  E  EMOLUMENTOS. 
COMPETÊNCIA  DA  VARA  ESPECIALIZADA  EM 
REGISTRO PÚBLICO.  CONHECIMENTO DO CONFLITO, 
PARA  RECONHECER  A  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO 
SUSCITANTE. 

− Tratando  a  causa  sobre  alegada  irregularidade  na 
cobrança de taxas e emolumentos pelo Cartório de Registro de 
Imóveis,  relativos  a  matrícula  de  frações  autônomas  em 
incorporação imobiliária,  a competência para julgamento da 
demanda deve ser atribuída ao juízo especializado da Vara de 
Registros  Públicos,  por  ter  a  lide,  neste  caso,  a  natureza 
exclusiva de causa relativa a registro público. 

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, declarar competente o Juízo de Direito da 
Vara  de  Feitos  Especiais  da  Capital,  suscitante,  nos  termos  do  voto  do  relator, 
integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 80.

RELATÓRIO

Trata-se  de  conflito  negativo  de  competência  suscitado  pelo 
Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais da Capital em face do Juízo de Direito da 



15ª  Vara  Cível  da  Capital,  diante  da  remessa  dos  autos  da  ação  ordinária  pelo 
Sinduscon – Sindicato da Construção Civil em João Pessoa contra o Eunápio Torres – 
Serviço Notarial e Registro. 

Às  fls.  27/28  a  Magistrada  da  15ª  Vara  Cível  da  Capital, 
determinou a redistribuição dos autos para a Vara de Feitos Especiais da Capital, por 
entender que a matéria versa sobre registros públicos. 

Por sua vez, o Juízo da Vara de Feitos Especiais, ao suscitar o 
conflito,  entendeu  que,  por  se  tratar  a  demanda  que  discuta  matrícula 
individualizada para realizar registro de hipoteca, a matéria não é afeta ao registro 
público.

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  ofertou  parecer  no 
sentido de conhecer e dar provimento ao conflito negativo de competência suscitado, 
reconhecendo a competência do Juízo da 15ª Vara Cível da Capital para processar e 
julgar o presente feito (fls. 73/76).

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  conflito  negativo  de  competência  suscitado  pelo 
Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais da Capital em face do Juízo de Direito da 
15ª  Vara  Cível  da  Capital,  diante  da  remessa  dos  autos  da  ação  ordinária  pelo 
Sinduscon – Sindicato da Construção Civil em João Pessoa contra o Eunápio Torres – 
Serviço Notarial e Registro.

Através de despacho (fls.03/06), o Juízo suscitante determinou a 
redistribuição dos autos, considerando as redefinições da LOJE, instituída pela LC nº 
96/2010, bem como na Resolução nº 44/2012 e que o rol do art. 169 da LOJE é taxativo, 
não permitindo ampliação.

Pois  bem,  da leitura  da  peça  de  ingresso  da  ação  originária, 
juntada por cópia às fls. 07/25, verifica-se que Sinduscon – Sindicato da Construção 
Civil em João Pessoa ajuizou ação ordinária em desfavor do 6º Serviço Notarial e 2º 
Registral Eunápio Torres – Serviço Notarial e Registral, com amparo no art. 237-A, da 
Lei nº 6.015/73, defendendo a tese de que o art. 237-A e seus parágrafos, aplicam-se 
como regra geral a todos os empreendimentos e incorporações imobiliárias, ainda 
que não incluídos no Programa Minha Casa Minha Vida. Isto porque é da razão legal 
do  acréscimo  à  Lei  Federal  de  nº  6.015/73  o  benefício  do  registro  único  de  atos 
relativos  à  pessoa  do  incorporador  ou  referentes  a  direitos  reais,  vinculado  à 
matrícula de origem, com o fim de desoneração da construção civil para redução do 
conhecido deficit habitacional brasileiro. 



Analisando as razões vertidas na inicial  pelo autor,  vê-se,  de 
fato, que o pedido tem por fundamento a a inobservância pelos oficiais do cartório, 
do  disposto  no  art.  237-A,  da  Lei  nº  6.015/73,  consistente  no  alegado  direito  a 
registrarem a hipoteca em contrato de financiamento de construção na matrícula de 
origem  do  imóvel,  sem  a  abertura  da  matrícula  das  unidades  autônomas, 
considerando-o  como  ato  de  registro  único,  não  importante  a  quantidade  de 
unidades envolvidas. 

De  fato,  na  específica  hipótese  dos  autos,  o  que  se  discute, 
repito,  não  é  o  defeito  do  negócio  jurídico  subjacente  ao  registro  do  imóvel 
questionado, mas sim a regularidade da cobrança de taxas e emolumentos que foram 
impostas ao autor, em desacordo, segundo disse, ao disposto nos art. 237-A, da Lei nº 
6.015/73.

Em  sendo  assim,  não  há  dúvidas  de  que  a  demanda  tem  a 
natureza de causa relativa a registro público, de modo a atrair a competência do juízo 
especializado. 

Assim  dispõe  a  Loje  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da 
Paraíba, em seu art. 169, in verbis:

“Art. 169. Compete a Vara de Feitos Especiais processar e julgar:
I  –  as  matérias  relativas  aos  registros  públicos,  inclusive  a 
celebração de casamentos e a fiscalização dos serviços notarial e de 
registro;
II – os pedidos de falência e de recuperação judicial de empresas;
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;
IV  –  as  ações  de  acidente  de  trabalho,  incluindo  a  concessão,  o 
restabelecimento e a revisão do benefício acidentário.
Parágrafo único. Cabe ao juiz da Vara de Feitos Especiais cumprir 
carta precatória relativa à matéria de sua competência. (grifou-se).

Nesse sentido:

EMENTA:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  - 
VARA  DE  REGISTROS  PÚBLICOS  -  VARA  CÍVEL  - 
JUSTIFICAÇÃO PARA AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM 
DIRETORIAS  E  ESTATUTO  DE  ENTIDADE  DE 
UTILIDADE  PÚBLICA  -  RECUSA  DO  OFICIAL  DO 
CARTÓRIO  DO  REGISTRO  DE  PESSOAS  JURÍDICAS  - 
COMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - É 
da competência da Vara de Registros Públicos a apreciação de 
feito em que se discute o registro público em seus requisitos 



formais ou substanciais." (TJMG CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA  Nº  000.179.190-4/00  -  DES.  HYPARCO 
IMMESI). 

Diante de tais  considerações,  conheço do conflito,  julgando-o 
improcedente,  para  declarar  competente  o  Juízo  de  Direito  da  Vara  de  Feitos 
Especiais da Capital, suscitante.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, conhecer do conflito para declarar competente o juízo suscitante, 
nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


