
  PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

  GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 0021471-07.2007.815.0011
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
SUSCITANTE : Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
SUSCITADO : Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
AUTOR : Celene Santa Cruz de Almeida
ADVOGADO : Marcos Antônio Inácio da Silva
RÉU : Banco do Brasil S/A

PROCESSUAL CIVIL – Conflito negativo
de  competência  cível  –  Ação  de
Indenização por danos morais – Suspeição
do magistrado – Autos mantidos na vara de
origem –  Substituto legal inconformado em
julgar  a  lide  – Ausência  de  divergência
sobre  a  competência  do  juízo  –
Inadmissibilidade  do  conflito  –  Não
conhecimento.

-  Este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  já  se
manifestou  no  sentido  de  não  configurar
conflito de competência a divergência entre
dois  juízes  quando  um  deles  se  dá  por
suspeito e  envia os autos ao seu substituto
legal,  que  discorda  da  declaração  de
suspeição.

Vistos etc.

Trata-se  de  conflito  negativo  de
competência nos autos da ação de de cobrança (diferença de correção de
caderneta de poupança Plano Bresser e Plano Verão) promovida por Celene
Santa Cruz de Almeida em face do Banco do Brasil S/A

Originariamente, o feito foi distribuído para
o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande (juízo
suscitado). Todavia, a presente demanda foi encaminhada ao juízo suscitante
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(6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande), em razão da suspeição do
magistrado da 5ª Vara por litigar com uma das partes. 

Ao receber a demanda, o Juiz da 6ª vara
Cível aduziu que embora o magistrado tenha demanda com uma das partes, o
objeto da sua ação é diferente do objeto desta celeuma, não se justificando a
impossibilidade de julgar o feito (fls. 95/96). 

Instada  a  se  manifestar,  a  douta
Procuradoria de Justiça opinou  pelo não conhecimento do presente conflito,
reafirmando-se  a  competência  do  Juízo  da  5ª  vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande, onde deverá ser julgado pelo substituto legal do magistrado
titular da Vara (fls.102/107).

É o relatório.

Passo a decidir.

De  início,  observa-se  que  não  houve
atendimento no presente incidente ao disposto no art. 118 do CPC, abaixo
transcrito:

Art.  118.  O  conflito  será  suscitado  ao  presidente  do
tribunal:
I – pelo juiz, por ofício:
(…)
Parágrafo único.  O ofício e a petição serão instruídos
com os documentos necessários à prova do conflito. 

É  que,  em  virtude  do  conflito  suscitado,
vieram-me os autos  originais e não as cópias dos documentos necessários à
compreensão do incidente.

No  entanto,  prestigiando  os  princípios  da
economia e instrumentalidade das formas, e ainda, da celeridade processual,
garantia inserta no rol dos direitos fundamentais do homem, conjugado, ainda,
ao  fato  de  inexistir  prejuízo  para  as  partes,  tenho  que  o  ato  deve  ser
aproveitado, pelo que passo a análise do presente conflito.

Joeirando  os  autos,  observa-se  que  não
houve por parte do magistrado da 5ª  vara Cível  da Comarca de Campina
Grande qualquer  negativa  de  prestação jurisdicional  por  incompetência  do
juízo,  mas  sim,  pelo  fato  de  se averbar  suspeito  por  litigar  com uma das
partes, razão pela qual o processo foi mantido na 5ª vara Cível, porém a ser
julgado pelo seu substituto legal, no caso, o magistrado da 6ª vara Cível.
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Assim,  mesmo  que  o  juízo  suscitado
discorde da declaração de suspeição pelo juiz titular, não lhe cabe suscitar
conflito de competência, uma vez que não se discute a competência do juízo
para processar e julgar o feito nos termos do art. 115 do CPC, o qual dispõe:

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

Ressalte-se que ao declarar a suspeição, o
magistrado não declinou de competência, apenas afirmou está impossibilitado
de processar e julgar o feito com a devida imparcialidade, de modo que os
autos devem ser remetidos ao seu substituto legal.

Sobre  a  matéria,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça já decidiu:

A alegação de  suspeição do  Juízo suscitante  não tem
cabimento  no  conflito  de  competência,  devendo  ser
arguida em sede própria (arts. 135 e 304 do CPC), por
meio  de  exceção,  sob  pena  de  acarretar  inadmissível
supressão de instância. (STJ – CC107227/BA – Rel.Min.
Og Fernandes – S3 – Terceira Seção – 21/08/2012

Nesse  sentido,  este  Egrégio  Tribunal  de
Justiça se manifestou:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CÍVEL
/AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  /SUSPEIÇÃO  DO
MAGISTRADO  /AUTOS  MANTIDOS  NA  VARA  DE
ORIGEM/INCONFORMISMO DO SUBSTITUTO LEGAL
EM  JULGAR  A  LIDE/AUSÊNCIA DE  DIVERGÊNCIA
SOBRE  A  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  /
INADMISSIBILIDADE  DO  CONFLITO/NÃO
CONHECIMENTO.(...)  Não  configura  conflito  de
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 a pessoa do
juiz,  e  não do juízo.  Logo,  não dá lugar a conflito  de
competência¿  (...).  (TJPB  ¿  Rel.Juiz  Marcos  William,
convocado para substituir a Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira Conflito de Competência
nº 0014393-25.2008.815.0011 - 14/02/2014) Vistos etc. 
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(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00234359820088150011, - Não possui -, Relator DES 
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 24-
11-2014) 

E:

ROUBO  MAJORADO.  Suspeição  por  motivo  de  foro
íntimo  alegada  pela  magistrada  titular.  Remessa  dos
autos à juíza substituta que, de modo semelhante, invoca
sua  suspeição  por  igual  motivo.  Autos  remetidos  ao
segundo  magistrado  substituto.  Suscitação  do  conflito
em  razão  de  discordância  acerca  das  suspeições
aduzidas.  Suspeição  por  motivo  de  foro  íntimo,
impassível de questionamento, que vincula tão somente o
magistrado  que  se  julga  suspeito  e  não  a  unidade
judiciária que preside. Caso de remessa do feito ao juiz
substituto.  Conflito  inexistente.  Não  conhecimento.
Remessa  dos  autos  ao  juízo  suscitado.  Sendo  a
suspeição por motivo de foro íntimo decisão de caráter
eminentemente  subjetivo  do  juiz,  impossível  de  ser
questionada,  impositiva  a  remessa  dos  autos  ao
magistrado substituto,  nos termos do art.  97 do CPP,
não havendo como se cogitar de suscitação de conflito
negativo  de  competência,  já  que  referida  questão
vincula tão somente o juiz suspeito e não o juízo que
preside. Conflito não conhecido. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
07520070035359003, Câmara Criminal, Relator Antonio
Carlos Coêlho da Franca , j. em 19-03-2009) 

Do  mesmo  modo,  os  nossos  Tribunais
pátrios também já decidiram:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA  -  JUIZ  QUE  SE
DECLARA  SUSPEITO  PARA  O  JULGAMENTO  -
HIPÓTESE  QUE  NÃO  COMPORTA  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA. - No caso em apreço, o juiz suscitado
não  negou  sua  competência  para  julgar  a  execução.
Competência ele tem, entretanto,  considera-se suspeito.
E,  como  visto,  suspeição  não  se  confunde  com
competência.  Portanto, a hipótese não é de conflito de
competência.

(TJ-MG  -  CC:  10000120875984000  MG  ,  Relator:
Batista  de  Abreu,  Data  de  Julgamento:  14/08/2013,
Câmaras  Cíveis  /  16ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 26/08/2013) ( sem grifos no original).
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Ante o exposto, não conheço do presente
conflito, ante a sua inadmissibilidade.  Por fim, determino o retorno dos autos
à  vara  de  origem,  observando-se  a  suspeição  e  a  substituição  legal  pelo
magistrado da 6ª vara Cível de Campina Grade, a quem incumbe decidir o
feito.

P.I.

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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