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ACÓRDÃO
Conflito Negativo de Competência Cível nº 0003411-38.2015.815.0000
Relator    : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Suscitante : Juiz de Direito da Vara Especializada das Sucessões da Comarca de 

Campina Grande
Suscitado   : Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Promoventes :Espólio de José Gilberto Teixeira, representado por seu inventariante, 

Herlon Batista Teixeira
Promovidas :  Maria  de Fátima de Sousa,  Roseli  Sousa Teixeira,  Roseane Sousa 

Teixeira e Rosiele Sousa Teixeira
Advogado   : Douglas Antério de Lucena (OAB/PB nº 10505)

CONFLITO NEGATIVO DE  COMPETÊNCIA 
CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  ALUGUÉIS. 
BENS  PERTENCENTES  A  ACERVO  DE 
INVENTÁRIO  E  OCUPADO  POR  HERDEIROS. 
AÇÃO  EM  TRÂMITE  NA  3ª  VARA  CÍVEL  DE 
CAMPINA  GRANDE.  REMESSA  DOS  AUTOS  À 
VARA DE SUCESSÕES. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO 
DE INVENTÁRIO EM CURSO. NECESSIDADE DE 
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  HIPÓTESE  NÃO 
ABARCADA  PELO  ART.  170,  DA  LOJE/PB. 
COMPETÊNCIA DA VARA DE  SUCESSÕES  NÃO 
CARACTERIZADA.  CONFLITO  CONHECIDO 
PARA  DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO 
SUSCITADO.
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- Nos termos do art. 115, 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.

-  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  tendo 
competência para o processamento e julgamento da 
ação  de  cobrança  de  aluguel  de  imóvel  a  ser 
inventariado,  haja  vista  a  necessidade  de  dilação 
probatória,  que  é  modalidade  estranha  ao  rito 
específico da ação de inventário.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer o conflito para declarar competente 
o Juízo suscitado.

Trata-se  de  CONFLITO  NEGATIVO  DE 
COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pelo Juiz da Vara Especializada de Sucessões da 
Comarca de Campina Grande, fls. 03/06, por entender não ser competência daquele 
Juízo julgar a Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança ajuizada pelo Espólio de 
José Gilberto Teixeira, representado por seu inventariante, Herlon Batista Teixeira, 
em  face  de  Maria  de  Fátima  de  Sousa,  Roseli  Sousa  Teixeira,  Roseane  Sousa 
Teixeira e Rosiele Sousa Teixeira, sob a argumentação de que a matéria discutida 
nos autos não justifica a atratividade do juízo do inventário, nos moldes do art. 984, 
do Código de Processo Civil.

A  demanda  em  referência  foi  originariamente 
distribuída  para  a  3ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  fl.  16,  e 
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posteriormente remetida para a Vara de Sucessões da mesma comarca, tendo o Juiz 
de Direito da respectiva vara especializada declinado de sua competência e suscitado 
o presente conflito, fls. 03/06:

Por todas as razões acima expendidas e dispositivos 
de lei  apontados,  chamo o feito  à boa ordem para 
anular  os  despachos  anteriormente  proferidos  e, 
ainda,  com arrimo  no  art.  115,  do  CPC,  SUSCITO 
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. 
Proceda-se na forma do inciso II, do art. 118 do CPC, 
com as cautelas de praxe.

Informações  prestadas  pelo  Juízo  suscitado,  fls. 
26/28, argumentando, em síntese, que a presente demanda trata-se de cobrança de 
aluguéis envolvendo os bens do espólio e seus herdeiros, atraindo “a matéria para a 
vara  das  sucessões  considerando  o  princípio  da  universalidade  do  juízo  de 
inventário”, fl. 26, razão pela qual defende que a competência para processamento e 
julgamento da causa é da Vara de Sucessões.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra. 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,  fls. 32/35, opinou pelo conhecimento do 
conflito para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitante, ou 
seja, o Juízo da Vara de Sucessões da Comarca de Campina Grande.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Os presentes autos versam sobre  Conflito Negativo 
de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara de Sucessões da Comarca de 
Campina Grande, ao fundamento de que a matéria discutida no feito não se amolda 
à norma prevista no art. 984, do Código de Processo Civil, que trata do princípio da 
atratividade  do  juízo  do  inventário,  não  sendo,  portanto,  de  sua  competência  o 
processamento e julgamento da ação.
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Conforme se depreende da petição inicial, o Espólio 
de  José  Gilberto  Teixeira,  representado  por  seu  inventariante,  Herlon  Batista 
Teixeira, ingressou com a presente Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança em 
face de Maria de Fátima de Sousa, Roseli Sousa Teixeira, Roseane Sousa Teixeira e 
Rosiele Sousa Teixeira, sob a alegação de que as referidas promovidas encontram-se 
na  posse  e  usufruindo  dos  bens  a  serem  inventariados sem  pagar  aluguel  em 
detrimento dos outros herdeiros, razão pela qual pugna pela cobrança de valores a 
serem pagos ao espólio.

Adentrando na temática, cumpre esclarecer que a Lei 
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba estabelece, em seu art. 
170, as causas de competência da Vara de Sucessões, senão vejamos: 

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

Analisando o dispositivo legal supracitado, percebe-
se  que  a  matéria  discutida  nos  autos  não  se  amolda  às  hipóteses  descritas,  não 
havendo, portanto, fundamentação legal capaz de justificar a permanência do feito 
na Vara de Sucessões. 

Sabe-se,  ademais,  que,  nos  moldes  do  art.  984,  do 
Código de Processo Civil, então vigente, cabe ao juízo do inventário decidir todas as 
questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por 
documento, isto é, somente será de sua competência o processamento e o julgamento 
de causas que não demandem dilação probatória, situação não verificada no caso dos 
autos.

No caso em análise, há discussão de questões de fato 
e de direito envolvendo a cobrança de aluguéis de bens pertencentes ao Espólio de 
José Gilberto Teixeira, que, por sua própria natureza, necessita de dilação probatória, 
fugindo ao princípio da atratividade insculpida no art. 984, do Código de Processo 
Civil,  então vigente,  razão pela qual  entendo que a vara de sucessões não possui 
competência para o processamento e julgamento do feito.

Em casuística similar, a Quarta Câmara dessa Corte 
de Justiça já decidiu:

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 
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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  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00033724120158150000,  4ª  Câmara  Especializada 
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA 
FONSECA OLIVEIRA, j. em 19-04-2016) – negritei.

Pelas razões postas, com razão o suscitante.

Ante o exposto,  CONHEÇO DO CONFLITO  para 
declarar competente para o processamento e julgamento da presente ação, a 3ª Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande, ora suscitado.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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