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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLEITO
DE  NATUREZA  CÍVEL  QUE  NÃO  ATRAI  O
DIREITO SUCESSÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART.
164  DA  LOJE/PB.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITADO.  JUÍZO  DA  7ª  VARA  CÍVEL  DA
COMARCA  DE  PATOS.  CONHECIMENTO  DO
CONFLITO PARA  DECLARAR COMPETENTE O
JUIZO SUSCITADO.

Em  se  tratando  de  Ação  de  Reintegração  de
Posse, matéria de natureza eminentemente Cível,
é da competência do Juízo Cível o processamento
e julgamento do feito, considerando o disposto no
art. 164 da LOJE/PB,  o que afasta a competência
do Juízo da Vara de Sucessões.

VISTOS,

Raimundo Nonato da Silva ajuizou Ação de Reintegração de
Posse c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face de Celânia Daguia da
Silva  Paulino,  pretendendo  ser  reintegrado  na  posse  de  imóvel
supostamente ocupado de forma irregular pela demandada, o qual pertence
ao espólio de seu genitor João Laurentino da Silva. 

Aduz, ainda, o promovente que a demandada está agindo de
má-fé e que sua intenção é de obter a propriedade do imóvel por meio de
usucapião.
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Inicialmente, a aludida ação fora distribuída perante o Juízo
da 7ª Vara Cível da Comarca de Patos, onde o MM Juiz entendeu pela sua
incompetência para o processo e julgamento da referida ação, afirmando
que a competência para julgar  a matéria seria da 3ª  Vara de Família  e
Sucessões, porquanto o bem objeto da lide pertence ao acervo hereditário,
matéria afeta ao direito sucessório (fls. 85-86).

Feita  a  redistribuição  ao  Juízo  da  3ª  Vara  de  Família  e
Sucessões da referida Unidade Judiciária,  o douto Magistrado entendeu
que a matéria posta em debate nos autos não se insere no rol previsto no
art. 170 da LOJE/PB,  o que afasta a competência do Juízo da Vara de
Sucessões para o processo e julgamento da demanda (fls. 88-89).

Dispensada  a  intervenção  Ministerial,  por  força  da
recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do CNMP, bem como o art.
178, do NCPC.

É o relatório. 

DECIDO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo MM. Juiz
de Direito da 3ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Patos, nos
autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Antecipação de
Tutela nº 0001757-15.2010.815.0251, contra a decisão do Juízo de Direito
da 7ª Vara Cível da mesma Comarca que declinou da sua competência
para julgar e processar o feito, afirmando que a competência para julgar a
matéria seria do Juízo suscitante (3ª Vara de Família e Sucessões).

Contudo, vejo que assiste razão ao suscitante,  na medida
em que a matéria discutida nos autos é de natureza eminentemente cível,
considerando  o  disposto  no  art.  164  da  LOJE/PB,  o  que  afasta  a
competência do Juízo da Vara de Sucessões (art. 170 da LOJE/PB).

Senão vejamos:

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.  (grifos
acrescidos).

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;
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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.

A partir  desse contexto,  vejo  que a matéria  discutida  nos
presentes autos é estranha ao direito de Sucessões, vez que a discussão
acerca  da  ocupação  irregular  do  imóvel  e  consequente  reintegração  de
posse  não  guarda  qualquer  relação,  muito  menos  vincula  o  Juízo
Sucessório, sendo, portanto, indiscutível o equívoco da decisão de fls. 85-
86. 

Nesse sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. "AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR".
ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO AO JUÍZO DA VARA DAS
SUCESSÕES.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
SUSCITAÇÃO  DO  CONFLITO.  CONHECIMENTO  PARA,
DE PLANO, DECLARAR COMPETENTE O SUSCITADO. -
A Lei  de Organização Judiciária do Estado da Paraíba
estabelece  a  competência  do  Juízo  da  Vara  das
Sucessões em seu artigo 170. Não estando a ação que
versa sobre reintegração de posse contemplada dentre
as  matérias  afeitas  àquele  juízo,  deve  ser  julgada
perante  uma  vara  cível,  motivo  pelo  qual  declaro
competente o suscitado. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00116212120108150011,  -  Não  possui  -,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 29-02-2016).

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. DIREITOS. CONTRATO DE COMPRA
E  VENDA.  INEXISTÊNCIA  DE  CONEXÃO  COM
PROCESSO  DE  INVENTÁRIO.  PROCEDÊNCIA  DO
CONFLITO  PARA  DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO
SUSCITADO.  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.  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  ação  reivindicatória  envolvendo
imóvel  a  ser  inventariado.  Embora  a  matéria  possa
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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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  20107322720148150000,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j.  em 18-11-
2014) 

Portanto, a natureza da ação é possessória, o que delimita a
competência do Juízo Cível, e não do Juízo Especializado de Sucessões,
sendo  do  Juízo  da  Vara  da  7ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Patos  a
competência  para conhecer  e  julgar  a  ação de Reintegração de Posse,
objeto do conflito.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  CONHEÇO do  conflito  e  DECLARO
competente o Juízo  da 7ª Vara Cível da Comarca de Patos (suscitado)
para  processar  e  julgar  a  Ação  de  Reintegração  de  Posse,  objeto  do
conflito.

Comunique-se aos Juízos esta decisão.

P.I.

João Pessoa, 07 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz,

                          RELATOR
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