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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. 
INEXISTÊNCIA  DE  CONFLITO  A  SER  DIRIMIDO.  NÃO 
DECLINAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA  PELO  JUÍZO 
SUSCITADO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 115, II, DO CPC. 
ERRO NA REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RETORNO DOS 
AUTOS  À  VARA  DE  ORIGEM.  NECESSIDADE.  NÃO 
CONHECIMENTO DO CONFLITO. 

- Não existe conflito a ser dirimido, uma vez que não houve, 
em  nenhum  momento,  a  declinação  da  competência  pelo 
Juízo Suscitado.

- “Art. 115, CPC. Há conflito de competência: II - quando dois 
ou mais juízes se consideram incompetentes;”

-  O  que  ocorreu  foi  um  equívoco  por  parte  do  setor  de 
distribuição da comarca de Campina Grande, que redistribuiu 
a  presente  ação  (fl.  692),  sem  que  houvesse  qualquer 
determinação  por  parte  do  MM Juiz  de  Direito  da  4ª  Vara 
Cível.  

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito  Negativo de Competência suscitado pelo 
Juízo da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande, em face do  Juízo de 
Direito da 4ª Vara Cível da mesma comarca, diante da remessa dos autos da Ação de 
Arbitramento de Honorários proposta por Francisco Pedro da Silva contra Maria das 
Neves Cariri Caetano e outros.



O feito foi inicialmente distribuído à 4ª Vara Cível da Comarca 
de Campina Grande (fls. 653).

O feito  foi  redistribuído à  Vara de Sucessões  da Comarca de 
Campina Grande (fl. 692), ocasião em que a d. Magistrada a quo suscitou o conflito 
negativo de competência, por entender incompetente para julgar o caso e determinou 
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Paraíba (fls. 695/698). 

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer no sentido de 
oferecer  oportunidade para  que o  Juízo  suscitado preste  informações  de  modo a 
esclarecer  o  possível  equívoco  da  distribuição  em  relação  ao  presente  feito  (fls. 
705/706).

É o relatório. Decido.

Verifico  que  o  Juízo  da  Vara  de  Sucessões  da  Comarca  de 
Campina  Grande  suscitou  conflito  negativo  de  competência,  em  razão  da 
redistribuição dos  presentes  autos  provenientes  da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  de 
Campina Grande.

Analisando  detidamente  os  autos,  observo  que  não  existe 
conflito a ser dirimido, uma vez que não houve, em nenhum momento, a declinação 
da  competência  pelo  Juízo  Suscitado,  nem  a  determinação  de  redistribuição  dos 
autos por qualquer outro motivo.

O que na verdade ocorreu foi um equívoco por parte do setor 
de distribuição da comarca de Campina Grande, que redistribuiu a presente ação (fl. 
692), sem que houvesse qualquer determinação por parte do MM Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível.  

Ademais, entendo que houve um outro equívoco nos presentes 
autos,  quando  o  Juízo  da  Vara  de  Sucessões,  ao  receber  o  processo,  em  vez  de 
verificar o erro da distribuição e determinar o retorno do mesmo para a Vara de 
origem, suscitou, de forma precipitada, o conflito negativo de competência.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 115, afirma que só há 
conflito de competência quando dois juízes se consideram incompetentes, in verbis:

“Art. 115. Há conflito de competência:
II  -  quando  dois  ou  mais  juízes  se  consideram 
incompetentes;”

O Ilustre doutrinador Nelson Nery Júnior,  no seu Código de 



Processo Civil Comentado, nos ensina sobre o conflito negativo de competência:

“Ocorre  quando  mais  de  um  Juízo  se  deram  por 
incompetentes  para  o  julgamento  da  mesma  causa.  (…)  O 
conflito negativo só se caracteriza quando um deles se der por 
incompetente e afirmar a competência de um dos juízos que 
já se declarara incompetente.” 

Sendo assim, como não houve a declaração de incompetência 
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, entendo que jamais o 
Juízo da Vara de Sucessões  poderia  ter  suscitado o presente conflito.  Ele  deveria 
apenas ter determinado o retorno da ação para a 4ª Vara Cível de Campina Grande, 
já que é o Juízo competente para julgar o feito.

Ademais, por não haver nos autos nenhuma determinação por 
parte  do MM Juiz  de  Direito,  entendo que se  deve  cancelar  a  redistribuição dos 
presentes autos, uma vez que ela é equivocada e não deveria ter ocorrido.

Diante do exposto, não conheço do presente conflito negativo 
de  competência  e  determino  o  cancelamento  da  redistribuição  de  fl.  692  e  a 
remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


