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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 2006167-20.2014.815.0000
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado, em substituição
à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara de Sucessões da Comarca
de Campina Grande
SUSCITADO:  Juízo  de  Direito  da  6ª  Vara Cível  da  Comarca  de
Campina Grande
AUTORES: Leonília Maria de Amorim e outro
ADVOGADO: Célio Gonçalves Vieira
RÉU: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ADVOGADO: Douglas Antério de Lucena

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA. PROCESSO  CÍVEL,
ENVOLVENDO  QUESTÃO  CONTRATUAL,  EM  FASE  DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  REMESSA DOS AUTOS,  PELO
JUÍZO  DE  DIREITO  DA  6ª  VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  DE
CAMPINA  GRANDE,  À  VARA  DE  SUCESSÕES  DA  MESMA
COMARCA. CONEXÃO QUE NÃO PODE MODIFICAR REGRA DE
COMPETÊNCIA  ABSOLUTA.  INOBSERVÂNCIA,  TAMBÉM,  DO
DISPOSTO NO ART. 475-P, II, DO CPC. CONFLITO CONHECIDO,
PARA DECLARAR-SE COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 6ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE.

1. Extrai-se do art. 170 da LOJE que inexiste qualquer menção
à competência do Juízo das Sucessões para o julgamento de
ações de cunho contratual, principalmente quando já em fase
de cumprimento de sentença.
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2. Dessa  forma,  mostra-se  incabível  a  pretensa  reunião  de
processos, porquanto a conexão não pode, de maneira alguma,
modificar  a  competência  absoluta,  como  o  é  a  material,
estabelecida pela LOJE.

3. A reunião de ações, por conexão, não é possível  quando
implicar em alteração de competência absoluta. Nesse sentido:
AgRg no CC 107.206⁄SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, DJe 10⁄09⁄2010; AgRg no CC 117.259⁄SC, Rel. Ministro
Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 06⁄08⁄2012.

4.  Se isso não fosse suficiente,  o  cumprimento de sentença
efetuar-se-á no Juízo que processou a causa no primeiro grau
de jurisdição, nos termos do art. 475-P, II, do CPC.

5. Conflito conhecido, para afirmar-se a competência do Juízo
de Direito da 6ª Vara Cível  da Comarca de Campina Grande
para o processar e julgar o feito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, conhecer do conflito,
para afirmar a competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande-PB para o processar e julgar o
feito.

LEONÍLIA  MARIA  DE  AMORIM  e  o  ESPÓLIO  DE  JOAQUIM
AMORIM  NETO  ajuizaram  Ação  Ordinária  de  Nulidade  de  Cláusulas
Contratuais  c/c  Obrigação  de  Fazer,  Indenização  por  Danos
Extrapatrimoniais com Pedido de Tutela Específica contra PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a qual tramitou na 6ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande-PB.

Quando já estava em fase de cumprimento de sentença, o Juízo
da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande-PB  determinou  a
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remessa dos autos à Vara de Sucessões da mesma Comarca, atendendo a
certidão lançada por Técnico Judiciário, assim redigida:

Certifico que, conforme consta do sistema, o presente feito encontra-
se como apenso a Ação de Inventário, Processo nº 0012008001678-
3, já remetida a Distribuição para redistribuição, tendo a Gerência
daquele Setor requerido o envio destes autos a fim de possibilitar a
remessa daquele feito à Vara de Sucessões; assim, faço conclusão
dos autos ao MM. Juiz às determinações. (sic, f. 810).

Por sua vez, o Juízo das Sucessões suscitou o presente conflito
negativo de competência, ao argumento, em síntese, de que não há "que
se falar em jus attractiones do inventário com arrimo da norma insculpida
no art. 96 [do CPC], uma vez que aqui estamos no campo da competência
de fora, sendo tal o local, a Comarca e não a unidade jurisdicional".

Salientou, ainda, que a conexão demanda objeto e causa de
pedir comuns, inexistentes na espécie.

Parecer ministerial pela procedência do conflito, para declarar-
se competente o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande-PB (f. 842/845).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator

Segundo a LOJE, a competência do Juízo das Sucessões é a
seguinte:

Art. 170. Compete à 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; 
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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 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 haja outros
bens a inventariar; 

Parágrafo único. Cabe ao juiz da Vara de Sucessões cumprir  carta
precatória relativa à matéria de sua competência. 

Extrai-se,  portanto,  que  inexiste  qualquer  menção  à
competência  do  Juízo  das  Sucessões  para  julgar  ações  de  cunho
contratual,  principalmente  quando  já  em  fase  de  cumprimento  de
sentença.

Dessa  forma,  mostra-se  incabível  a  pretensa  reunião  de
processos, porquanto a conexão não pode, de maneira alguma, modificar
a competência absoluta, como o é a material, estabelecida pela LOJE.

Cito precedentes do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO  FISCAL  E  AÇÃO  ANULATÓRIA.  CONEXÃO.  NÃO
APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO DA
MATÉRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. "A reunião de ações, por conexão, não é possível quando
implicar em alteração de competência absoluta" (AgRg no Ag
1385227/MS,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 26.10.2012).

2. Agravo regimental não provido.1 

1 AgRg no  REsp  1463148/SE,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
02/09/2014, DJe 08/09/2014.
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TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO.
NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO
DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência pacífica desta
Corte, no sentido da não aplicação da regra de conexão entre
feitos  na  hipótese  de  existência  de  vara  especializada  em
razão da matéria, diante da não modificação da competência
absoluta. Precedente:  CC  106.041⁄SP,  Rel.  Min.  Castro  Meira,
Primeira Seção, DJe de 9.11.2009.

2. Agravo regimental não provido.2 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TARIFA  DE
ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
TESE  RECURSAL  ATINENTE  À  LITISPENDÊNCIA  NÃO
PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ.

1. A reunião de ações, por conexão, não é possível quando
implicar  em  alteração  de  competência  absoluta.  Nesse
sentido:  AgRg  no  CC  107.206⁄SE,  Rel.  Ministra  Nancy
Andrighi,  Segunda  Seção,  DJe  10⁄09⁄2010;  AgRg  no  CC
117.259⁄SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção,
DJe 06⁄08⁄2012.

2. A Aneel não necessita compor o pólo passivo de ação em que se
discute tarifas de energia elétrica. Nesse sentido: REsp 1294054⁄PB,
Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
27⁄02⁄2012; AgRg no AREsp 29.487⁄MS, Rel.  Ministro Cesar Asfor
Rocha,  Segunda  Turma,  DJe  18⁄05⁄2012;  AgRg  no  AREsp
135.494⁄RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
27⁄04⁄2012.

3. Não há violação do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem
julga a matéria que lhe foi  submetida, de forma clara, coerente e
fundamentada,  pronunciando-se,  suficientemente,  sobre  os  pontos
que entendeu relevantes para a solução da controvérsia.

2 AgRg  no  Ag  1233761⁄BA,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
19⁄08⁄2010, DJe 28⁄09⁄2010.
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4. Agravo regimental não provido.3 

Sobre o tema, lanço mão do magistério doutrinário do professor
Fredie Didier Jr.:

Frise-se, portanto, que conexão e continência são fatos, que não se
confundem  com  os  efeitos  jurídicos  que  geram  (modificação  da
competência com a reunião das causas em um mesmo juízo).

É possível que conexão/continência exista, sem que produzam tais
efeitos. Veja-se o caso da pendência entre causas conexas em
juízos com competência absoluta distinta: como examinado, a
modificação  da  competência  somente  pode  dar-se  nas  regras  de
competência  relativa;  assim,  não  será  possível  a  reunião  dos
processos, a despeito de haver conexão. Em tais situações, quando
há conexão/continência, mas não é possível a reunião, é conveniente
suspender o andamento de um processo, à espera do deslinde do
outro, para que se evitem decisões contraditórias (art. 265, IV, “a”,
CPC). Ver item abaixo.

Outros  exemplos:  a)  não  é  possível  a  reunião  de  causas
conexas que tramitam em juízos com competência funcional
distinta: se uma causa estiver em primeira instância e outra
estiver em juízo recursal, por exemplo; b) não é possível a
reunião  de  causas  conexas  que  tramitam  em  juízo  de
competência material distinta: se uma causa estiver em uma
vara cível e a outra, em uma de família. Essa distinção entre o
fato (conexão) e o efeito (reunião) está bem posta no enunciado n.
235 da súmula da jurisprudência do STJ: “A conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”4 

Se isso não fosse suficiente, a remessa dos autos ao Juízo das
Sucessões inobservou, peremptória e ostensivamente, o disposto no art.
475-P, II, do Código de Processo Civil, cuja redação estabelece o seguinte:

Art.  475-P.  O  cumprimento  da  sentença  efetuar-se-á  perante:
(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

[...]

3 AgRg no Ag 1385227⁄MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23⁄10⁄2012,
DJe 26⁄10⁄2012.
4 In Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Processo de Conhecimento, Ed. Juspodivm, 7ª edição, p. 
123.
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II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição;
(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005).

Dessa forma,  conheço do presente conflito, para afirmar
a competência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande-PB para o processar e julgar o feito.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                             Relator
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