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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 0025351-36.2009.815.0011.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
SUSCITANTE: Exmo. Dr. Juiz de Direito da 6.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
SUSCITADO: Exmo. Dr. Juiz de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
AUTOR: Luiz Avelino Dantas.
ADVOGADO: Francisco Assis do Nascimento.
RÉU: Banco do Brasil S.A.
ADVOGADO: Celso David Antunes, Luís Carlos Laurenço e outros.

EMENTA:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. AÇÃO  DE 
COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO PARA A 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
CAMPINA GRANDE.  AVERBAÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  MOTIVO  DE  FORO 
ÍNTIMO.  REMESSA  DOS  AUTOS  PARA  O  SUBSTITUTO  LEGAL. 
MOTIVAÇÃO  QUESTIONADA.  SUSCITAÇÃO  DO  CONFLITO. 
IMPOSSIBILIDADE.  HIPÓTESE  NÃO  ELENCADA NO  ART.  115,  DO  CPC. 
CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1.  Nos  termos  do art.  115,  do  CPC,  ocorre  o  conflito  negativo  de  competência 
quando  dois  ou  mais  juízes  se  consideram incompetentes  para  o  julgamento  da 
mesma causa.

2.  A declaração de suspeição do juiz não constitui causa legal para instauração de 
conflito negativo de competência.

3. Inexistindo negação de competência, mas tão somente discussão, pelo substituto 
legal, do cabimento da declaração de suspeição de seu substituído, não há que se 
falar em conflito de competência.(TJPB, Processo n.º 0023789-31.2005.815.0011, 
Des.  José  Ricardo  Porto,  Primeira  Câmara  Especializada  Cível,  pub.  em 
11/07/2014).

4. Conflito de Competência não conhecido.

Vistos etc.

Trata-se de Conflito de Competência estabelecido entre os Juízos da 6ª Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande (Suscitante) e o da 5ª Vara Cível daquela 
Comarca (Suscitado)  nos  autos  da  Ação de Cobrança  ajuizada  por  Luiz  Avelino 
Dantas em face do Banco do Brasil.

O Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 68, se 
averbou suspeito para processar e julgar o feito por litigar em desfavor de uma das 
partes, razão pela qual determinou a remessa dos autos ao substituto legal.

O Juízo  de Direito  da 6ª  Vara Cível  da Comarca de Campina  Grande,  f. 
84/85, suscitou o conflito negativo de competência, ao fundamento de que o simples 
fato de um juiz litigar em desfavor de uma das partes da relação processual não é 
causa  de  averbação  de  suspeição,  tendo  em  vista  que  a  configuração  desta  se 
justifica quando em determinada causa sobrevier interesse para o julgador.



O Juízo Suscitado prestou Informações, f. 97, alegando que a suspeição é 
circunstância subjetiva do juiz, não podendo ser objeto de conflito de competência.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  100/104,  opinando pelo  não 
conhecimento do conflito, ao argumento de que a averbação de suspeição não gera 
conflito  de  competência  entre  juízos,  ensejando  apenas  a  remessa  dos  autos  ao 
substituto  legal,  mas  o  processo  continua  vinculado  ao  juízo  para  o  qual  foi 
inicialmente distribuído.

É o relatório.

As hipóteses de conflito de competência são taxativamente enumeradas no 
art. 1151, do Código de Processo Civil.

A declaração de suspeição do juiz não constitui causa legal para instauração 
de conflito  negativo de competência,  porquanto não há,  na hipótese,  negativa da 
competência  do  juízo,  apenas  declaração  de  sua  parcialidade  para  a  análise  e 
julgamento  de  determinada  demanda,  consoante  entendimento  deste  Tribunal  de 
Justiça2.

A suspeição do juiz pode ser declarada por motivo de foro íntimo, que no 

1Art. 115. Há conflito de competência:
I - quando dois ou mais juízes se declaram competentes;
  II - quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes;
III - quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de 

processos.

2CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA  CÍVEL.  DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE QUESTÃO ÉTICA. MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. REMESSA DOS AUTOS AO 
SUBSTITUTO LEGAL. MOTIVAÇÃO QUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO 
ELENCADA  NO  ART.  115,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  CONFLITO  NÃO 
CONHECIDO.

-  Nos  termos  do  art.  115,  do  Código  de  Processo  Civil,  ocorre  o  conflito  negativo  de 
competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes para o julgamento da mesma 
causa.

- A declaração de suspeição do juiz não constitui causa legal para instauração de conflito 
negativo de competência, uma vez que, em casos tais, não se está a discutir a competência de um ou  
de  outro  juízo,  mas  sim,  declarando  a  parcialidade  do  julgador  para  a  análise  e  julgamento  de 
determinada demanda.

-  Sendo  a  suspeição  uma  circunstância  subjetiva,  relacionada  à  pessoa  física  do  juiz, 
impossível questionar o motivo invocado para declarar a parcialidade.

-  Não tendo havido  negação  de  competência,  mas discordância pelo substituto legal,  das 
razões que levaram à declaração de suspeição de seu substituído, não há que se falar em conflito de  
competência. (TJPB, Processo n.º 0009674-24.2013.815.0011, Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, Quarta Câmara Especializada Cível, pub. em 06/08/2014).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO – 
HIPÓTESE  NÃO  PREVISTA NO  ARTIGO  115  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL – 
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

- Conflito de competência é caracterizado quando há divergência quanto ao juízo competente 
para processamento e julgamento de determinada demanda.

- Inexistindo negação de competência, mas tão somente discussão, pelo substituto legal, do 
cabimento  da  declaração  de  suspeição  de  seu  substituído,  não  há  que  se  falar  em  conflito  de 
competência.

- O tema do impedimento e da suspeição do juiz deve ser agitado em exceção própria ou em  
recurso  da  parte  ou interessado,  sendo estranho ao  instituto  do conflito  de  competência.  (TJPB, 
Processo n.º 0023789-31.2005.815.0011, Des. José Ricardo Porto,  Primeira Câmara Especializada 
Cível, pub. em 11/07/2014).



exercício da prestação jurisdicional deve pautar-se nos princípios da impessoalidade 
e moralidade, de forma que a sua invocação é circunstância subjetiva, relacionada à 
pessoa física do julgador,  não cabendo ao substituto legal  contestar  a  motivação 
invocada.

Acrescente-se que não houve por parte do substituto legal, Juízo Suscitante, 
negativa  de  competência,  mas  apenas  discordância  das  razões  que  levaram  à 
declaração de suspeição pelo Juízo Suscitado.

Isso posto, não conheço do Conflito de Competência.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


	SUSCITANTE: Exmo. Dr. Juiz de Direito da 6.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.

