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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. “AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE POSSE”.  ENCAMINHMENTO 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
respectiva, a Vara de Sucessões não tem competência para
o processamento e julgamento de feito referente à ação de
manutenção de posse.

-  A  vara  das  sucessões  não  tem  competência  para  o
processamento  e  julgamento  de  ação  de  manutenção  de
posse, porquanto a matéria necessita de dilação probatória,
que é estranha ao rito específico da ação de inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo

de Direito da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande,  nos autos da

“Ação de Manutenção de Posse” proposta por Jane Ferreira de Oliveira contra Espólio de

Adriana de Sousa Rana.

O feito foi inicialmente distribuído para o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca

de Campina Grande, contudo, o magistrado daquela unidade, sob o argumento de que a

pretensão autoral refere-se a incidente de inventário, encaminhou os autos à Vara de

Sucessões (fls. 13).



Aportando os autos naquela unidade, foi  suscitado o presente conflito de

competência,  sob a argumentação de que “  Veja-se que aqui,  o imbróglio forma-se a

partir de questões suscitadas dentro do procedimento de inventário e que, por mão se

tratar de questões unicamente de direito ou que, mesmo de fato, se possa comprovar por

prova documental, seja necessário que se perscrute a solução em procedimento onde se

permita o contraditório, com ampla discussão e dilação probatória, incompatíveis com o

procedimento célere do inventário.” (fls. 15)

Ademais, aduziu: “ (…) não há que se falar em modificação da competência

por conexão – que exige objeto e causa de pedir comuns – nos termos do art. 105, do

CPC. É que neste caso, a que se comprovar a necessidade de julgamento simultâneo

das duas demandas, sob pena de prejuízo e risco para as partes. Nada obsta a que a

demanda seja processada e julgada no juízo de inventário, quando informado, proceder a

tomada de medidas que visem resguardar o futuro provimento, a exemplo da separação

do bem em disputa ou da verba necessária à garantia da pretensão trazida à lume.”  (fls.

16)

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça,  entendendo  pela  procedência  do

conflito,  para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível  da Comarca de Campina

Grande. (fls. 34/35-verso).

É o breve relatório.

DECIDO.

Na hipótese, a razão está com o juízo suscitante, pelos motivos assinalados

no parecer ministerial de fls. 34-v/35-v, cujas razões passo a adorar, in verbis:

“O art. 66 do Novo Código de Processo Civil prevê as hipóteses
taxativas em que é admitido o conflito de competência. Vejamos:

Art. 66 - (…)
I – 2 (dois ) ou mais juízes se declaram competentes; II- 2 (dois)
ou mais juízes se consideram incompetentes,  atribuindo um ao
outro  a  competência;  III-  entre  2  (dois)  ou  mais  juízes  surge
controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
Dessa maneira, verifica-se que a incompetência está relacionada
ao juízo e às regras de organização judiciária, visto que possui
natureza objetiva.
Nessa linha de raciocínio,  seguindo o entendimento já  exarado
pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, entendemos que a



competência para processar e julgar o presente feito é do juízo
suscitado (1.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande).
Explicamos.
No caso aqui, é forçoso asseverar não existir nenhuma vinculação
legal que determine o processamento da presente demanda na
Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande, uma vez
que a matéria discutida na  lide não se amolda a qualquer das
situações previstas no art. 170 da Lei de Organização e divisão
Judiciária do Estado.
É que, segundo a LOJE/PB, a Vara de Sucessões é competente
para processar e julgar, com exclusividade, as causas que digam
respeito:

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.

Assim, entendemos que a decisão do Juízo da Vara Especializada
das Sucessões, que declinou de sua competência, para processar
e  julgar  referida  demanda  foi  acertada  e  encontra  amparo  na
LOJE.” (fls. 34-v/35).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE
DESPEJO  C/C  COBRANÇA  DE  ALUGUÉIS.  IMÓVEL
PERTENCENTE A ACERVO DE INVENTÁRIO PROCESSADO
NA VARA DE SUCESSÕES.  MATÉRIA QUE  NECESSITA DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 170, DA LOJE. DECLARAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.  A vara de sucessões
não  tem  competência  para  o  processamento  e  julgamento  de
ação de cobrança de alugueis e despejo de imóvel pertencente a
acervo de inventário,  porquanto a matéria necessita de dilação
probatória,  que  é  estranho  ao  rito  específico  da  ação  de
inventário.  (TJPB;  CC  0003372-41.2015.815.0000;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 25/04/2016; Pág. 25) 

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  PARTILHA  DE



BENS APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. INOCORRÊNCIA
DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 170 DA LOJEPB.
ROL TAXATIVO.  CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. Não é da competência do
juízo da vara de sucessões a ação ajuizada por indivíduo em face
de seu ex-cônjuge, após a decretação do divórcio, com o fim de
obter  a partilha  de suposto bem comum,  considerando que tal
hipótese não se enquadra em quaisquer das situações previstas
no  rol  taxativo  do  art.  170  da  Lei  de  organização  e  divisão
judiciárias  do  estado  da  paraíba.  (TJPB;  CC  0001984-
06.2015.815.0000; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 29/02/2016; Pág. 18)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.  Ação de reitengração de posse
c/c  perdas  e  danos.  Imóvel  supostamente  doado  a  pessoa
estranha à sucessão. Matéria discutida que necessita de dilação
probatória.  Exceção  ao  juízo  universal  das  sucessões.
Competência  das  varas  cíveis.  Inocorrência  de  hipótese  de
incidência  do  inciso  I,  do  art.  170  da  loje/pb.  Declaração  de
competência  do  juízo  suscitado.  “a  existência  de  inventário  de
bens  não  determina  e  tampouco  atrai  a  competência  para  o
processamento de ação de reintegração de posse para a vara das
sucessões, ainda que a resolução da demanda possa ter reflexos
sobre o acervo do espólio”. (tjmg; conf 1.0000.14.026424-3/000;
Rel.  Des.  Valdez  leite  machado;  julg.  22/08/2014;  djemg
29/08/2014).  (TJPB;  CC  0001818-71.2015.815.0000;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 09/12/2015; Pág. 26) 

Assim,  conclui-se  que  a  competência  para  processar  e  julgar  a

presente ação de manutenção de posse é da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campina

Grande, devendo ser acolhida a tese do Juízo Suscitante, uma vez que a atração do foro

do  inventário  somente  incide  sobre  as  ações  que  têm  pertinência  com  as  questões

sucessórias.

Diante do exposto, julgo, de plano, o presente  conflito para declarar

competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. José Ricardo Porto
          RELATOR

J07/J04


