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CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  -  AÇÃO  DE
IMISSÃO  DE  POSSE  AJUIZADA  PELO  ESPÓLIO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL INVADIDO - MATÉRIA NÃO
AFETA  A  DIREITO  SUCESSÓRIO.  -  COMPÊTENCIA
RESIDUAL DE VARA CÍVEL -  INEXISTÊNCIA DE RISCO
DE DECISÕES CONFLITANTES - NECESSIDADE DE UMA
MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NAS VIAS ORDINÁRIAS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 984 DO CPC - PROCEDÊNCIA
DO CONFLITO.

 –  Tratando-se  a  hipótese  suscitada  de  nítida  discussão
quanto a suposto esbulho sofrido pelo espólio promovente e
não estando a situação atrelada a algum direito sucessório,
há de se reconhecer a competência do respectivo Juízo da
Vara Cível, ora suscitado. 

–  Ademais, nos termos do art. 984 do Código de Processo
Civil,  qualquer  questão  que  demande  uma  maior  dilação
probatória  deverá  ser  remetida  para  as  vias  ordinárias,
sobretudo  quando  se  mostrar  patente  a  necessidade  de
produção  de  provas  para  aferição  da  veracidade  das
alegações iniciais. 

Vistos etc.

Trata-se de  Conflito Negativo de Competência Cível suscitado
pelo Juízo da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande em face do
Juízo da 6.ª Vara Cível também da Comarca, nos autos da Ação de Imissão de
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Posse  promovida  por  Marconi  Nunes  da  Silva em  desfavor  de  Marcela
Nogueira Nunes.

A referida demanda foi originariamente distribuída à 6ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande (fl. 14), seguindo o seu trâmite regular
até a fase de especificação de provas a produzir,  após o que,  o  eminente
magistrado declinou de sua competência,  argumentando ser  a demanda de
competência da Vara de Sucessões, por se tratar de bem integrante do Espólio
de Ivonete Nogueira Nunes (fl. 50). 

O MM. Juiz de Direito das Sucessões da Comarca de Campina
Grande suscitou o vertente  conflito  negativo  de competência,  aduzindo,  em
síntese, que: “não se confunde o juízo universal do inventário decorrente da
atratividade prevista no artigo de lei com a competência  de foro de que trata o
art. 96 do CPC “(fls. 54/57).

Processado  o  conflito  e  aportando  os  autos  nesta  Instância
Superior, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela remessa dos autos à 6.ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande (fls. 68/71).

Eis o breve relato.

DECIDO.

Presentes  os  pressupostos  necessários  à  admissibilidade,
conheço do conflito negativo de competência.

Trazem os presentes autos Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo Juízo da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande,
em face do Juízo da 6ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos de Ação de
Imissão de Posse. 

De fato, assiste razão ao Juízo suscitante.

Do cotejo dos autos, observo que na ação de imissão de posse
narra o inventariante que o espólio de  Ivonete Nogueira Nunes é o legítimo
proprietário  do  imóvel  ocupado  pela  demandada,  qual  seja  um  imóvel
residencial  situado  à  Rua  Chile,  55,  bairro  de  Monte  Castelo  na  cidade  de
Campina Grande. Requereu, assim, a concessão liminar para a obter a imissão
de posse em seu favor. E, no mérito, postula a procedência do pedido exordial. 

In casu, observa-se que não se discute o teor do inventário, ou
seja,  a  celeuma não reside  em questões sucessórias,  mas  sim em suposto
esbulho sofrido pelo espólio de Ivonete Nogueira Nunes. 

A  Lei  de  Organização  e  Divisão  Judiciárias  do  Estado  da
Paraíba (LOJE) assim dispõe: 

Art. 164. Compete à Vara Cível processar e julgar as ações
de natureza civil, e cumprir carta precatória cível, salvo as de
competência de varas especializadas. 



Outrossim, não se deve olvidar que no âmbito da distribuição da
esfera de competência das Varas de Sucessões, o art. 170 da LOJE prevê, de
forma taxativa, a atribuição para julgamento de matérias a ela relativas:

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; 
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. 

Nesse contexto, forçoso concluir que as matérias não incluídas
no rol de competências da respectiva Vara especializada serão processadas e
julgadas pelas Varas Cíveis, que possuem competência de caráter residual e
geral. 

Assim, tratando-se o caso dos autos de matéria  não afeta à
sucessão em si,  clarividente a competência do juízo cível.  Ademais,  não há
sequer risco de decisões conflitantes. 

Sobre a matéria, eis os precedentes desta Corte de Justiça:

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.1

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  POR  QUANTIA
CERTA.  INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO
DE  INVENTÁRIO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  PARA
DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. - Nos 

termos do artigo 115, inciso III, do Código de Processo Civil,
ocorre conflito negativo de competência quando dois ou mais
juízes  se  consideram incompetentes  para  o  julgamento  da
mesma  causa.  -  Não  restando  configurada  quaisquer  das
causas de conexão ou continência enunciadas nos arts. 103
e 104 da Legislação Processual Civil, deve ser conhecido o
conflito  para  declarar  o  Juízo  suscitado  competente  para
processar  e  julgar  a  ação  reivindicatória.  -  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 embargos à execução propostos
em  decorrência  de  ação  de  execução  por  quantia  certa
envolvendo  crédito  em  favor  do  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.2

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE
NULIDADE DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO REALIZADO
ENTRE MÃE E FILHO. QUESTIONAMENTO DOS DEMAIS
IRMÃOS.  ALIENANTE  PESSOA  AINDA  VIVA.  FILHO
BENEFICIÁRIO  JÁ  FALECIDO.  MATÉRIA  NÃO  EFETA  A
DIREITO  SUCESSÓRIO.  COMPÊTENCIA  RESIDUAL  DA
VARA  CÍVEL.  INEXISTÊNCIA  DE  RISCO  DE  DECISÕES
CONFLITANTES. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO
JUÍZO DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.3

Ademais,  vejamos o que prescreve o art.  984 do Código de
Processo Civil: 

1(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00095206920148150011,  -  Não possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , DJe 26.03.2015);
2TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00310437420138150011, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 10-03-2015;
3TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00069501820118150011,  -  Não possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 17-12-2014;



Art.  984 -  “  O juiz  decidirá  todas as questões de direito  e
também as questões de fato, quando este se achar provado
por  documento,  só remetendo para os meios ordinários  as
que demandarem alta indagação ou dependerem de outras
provas.

 Afere-se, pois,  que qualquer questão que necessite de uma
maior dilação probatória, deverá ser remetida para as vias ordinárias sendo este
o caso dos autos, porquanto patente a necessidade de produção e colheita de
provas para averiguar a veracidade das alegações iniciais. 

 Desse modo, uma vez determinada a competência da referida
Unidade Jurisdicional, de forma absoluta, a ampliação do rol de suas atribuições
só seria possível através de disposição de lei processual nesse sentido, não se
admitindo, portanto, interpretações legais extensivas em casos desse jaez.

 Face ao exposto, conheço do presente conflito para declarar o
Juízo suscitado, ou seja, a 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
como  competente  para  o  processamento  e  julgamento  do  feito,  em
harmonia com o Parecer Ministerial.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 01 de abril de 2015.

   Juiz Ricardo Vital de Almeida
              RELATOR
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