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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CÍVEL  –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REMESSA
AO JUÍZO DA VARA DAS SUCESSÕES – SUSCITAÇÃO
DO  CONFLITO  –   DISCUSSÃO  QUE  DEVE  SER
TRAVADA  NAS  VIAS  ORDINÁRIAS  –  PARÁGRAFO
ÚNICO  DO  ART.  120  DO  CPC  –  DECLARAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

Em  virtude  das  peculiaridades  inerentes  à  matéria
sucessória,  a  Vara  de  Sucessões  não  tem competência
para  processar  e  julgar  o  feito  referente  à  ação  de
adjudicação  compulsória  de  bem  objeto  de  negócio  de
compra e  venda celebrado inter  vivos,  não possuindo a
demanda natureza sucessória.

Compete ao Juízo Cível o processo e julgamento do feito,
porquanto, além da ausência de previsão no art. 170, da
LOJE,  a  matéria,  na  ação  adjudicatória,  exige  dilação
probatória, razão pela qual inviabiliza conexão com a ação
de inventário, destacando-se, ainda, a natureza contratual
da  discussão,  diferentemente  do  que  ocorre  no  direito
sucessório.

                          Vistos etc.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital em face do juízo de Sucessões
da mesma Comarca.



Alega  o  suscitante,  em  síntese,  que  os  autos  da  ação  de
adjudicação compulsória devem tramitar em conjunto com a ação de inventário,
uma vez  que  o  objeto  da  lide  aparece  também como objeto  de  discussão
naqueles autos.

O Juízo suscitado, ao se pronunciar, alegou não ser a hipótese
versada nos autos de competência da Vara das Sucessões, prevista no art. 170
da LOJE, devendo ser aplicada a parte final do art. 984 do Código de Processo
Civil.

Processado o conflito,  e  aportando os autos  nesta  Instância
Superior, foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer
(fls. 73/77) pela competência do juízo suscitante, isto é, o da 16ª Vara Cível da
Comarca da Capital. 

É O RELATÓRIO

DECIDO:

Da  análise  dos  autos,  verifico  que  assiste  razão  ao  Juízo
suscitado pelos motivos a seguir declinados.

O  art.  170  da  Lei  de  Organização  Judiciária  do  Estado  da
Paraíba, ao disciplinar a competência das varas de sucessões, prevê:

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 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.

Pois bem. Em virtude das peculiaridades inerentes à matéria
sucessória, a Vara de Sucessões não tem competência para  processar e julgar
feito referente à adjudicação de bem objeto de negócio de compra e venda



celebrado inter vivos, não possuindo a demanda natureza sucessória.

Compete  ao  Juízo  Cível  o  processo  e  julgamento  do  feito,
porquanto, além da ausência de previsão no art. 170, da LOJE, a matéria, na
ação adjudicatória, exige dilação probatória, razão pela qual inviabiliza conexão
com  a  ação  de  inventário,  destacando-se,  ainda,  a  natureza  contratual  da
discussão, diferentemente do que ocorre no direito sucessório.

Sobre o tema, trago vários julgados desta Corte de Justiça, que
tem posicionamento firme sobre a matéira:

PROCESSO  CIVIL. CONFLITO  NEGATIVO
DECOMPETÊNCIA  –  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.1

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ¿AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
EM  REGISTRO  DE  IMÓVEIS  C/C  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA¿.  ENCAMINHMENTO DA AÇÃO AO JUÍZO
DA  VARA  DAS  SUCESSÕES.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  SUSCITAÇÃO  DO  CONFLITO.
CONHECIMENTO  PARA,  DE  PLANO,  DECLARAR
COMPETENTE  O  SUSCITADO.  Em  virtude  das
especificidades inerentes à matéria sucessória,  a Vara de
Sucessões não tem competência para o processamento e
julgamento de feito referente à ação reivindicatória de bem
objeto  de instrumento  particular  de  contrato  de  compra  e
venda celebrado em data posterior ao falecimento da Sra.
Alaíde  Alves  Pequeno.  -  Embora  a  matéria  possa
apresentar  algum  liame  ou  relação  com  o  direito  das
sucessões,  sobrepõe-se,  nas  circunstâncias  do  caso,  o
aspecto contratual, porquanto está em discussão a escritura
de imóvel em razão de contrato de compra e venda.2

 

1 TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00012427820158150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.  JOSE
AURELIO DA CRUZ , j. em 17-04-2015. 

2  TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00095206920148150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 24-03-2015, publ. 26/03/2015.



CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO
REINVIDICATÓRIA. DIREITOS. CONTRATO DE COMPRA
E  VENDA.  INEXISTÊNCIA  DE  CONEXÃO  COM
PROCESSO  DE  INVENTÁRIO  PROCEDÊNCIA  DO
CONFLITO  PARA DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO
SUSCITADO. (…). 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 reivindicatória envolvendo imóvel a ser 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.3

Feito esse registro, aciono o comando do parágrafo único do
art. !20 do CPC, que reza:

Art. 120. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de
qualquer  das  partes,  determinar,  quando  o  conflito  for
positivo, seja sobrestado o processo, mas, neste caso, bem
como no de conflito negativo, designará um dos juízes para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

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,  declarando competente
o  Juízo  da  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  ora  suscitante,  para
processar e julgar o feito de adjudicação compulsória nº 200.2011.017.483-2 (fl.
63), nos termos do parágrafo único do art. 120 do Código de Processo Civil.

Publique-se e Intime-se.

Após  as  comunicações  de  estilo,  remetendo-se  cópia  da
presente aos Juízos suscitante e suscitado, arquivem-se.

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

     
     Juiz Ricardo Vital de Almeida
                    RELATOR

G/03

3  TJPB; CC 2010732-27.2014.815.0000; Quarta Câmara Especializada Cpivel; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; 
DJPB 24/11/2014, publ. 24/11/2014.


