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ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.º 0017625-73.2011.815.0000.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
SUSCITANTE: Exmo. Dr. Juiz de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital.
SUSCITADO: Exmo. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itabaiana.
AUTOR: Maria Luiza Leonardo Lima Anjos e Cezar Carlos da Silva Anjos.
ADVOGADO: Marcus Ramon Araújo de Lima.
RÉU: Joelson Vicente da Silva e outros.
ADVOGADO: Aldaris Dawsley e Silva Júnior.

EMENTA:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. AÇÃO  DE
INTERDITO PROIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª
VARA DA COMARCA DE ITABAIANA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
VARA  DE  CONFLITOS  AGRÁRIOS  NÃO  CRIADA.  COMPETÊNCIA
TRANSFERIDA PROVISORIAMENTE PARA A VARA DE FEITOS ESPECIAIS.
INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 2º DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA
LOJE.  CONFIGURAÇÃO  DE  CONFLITO  AGRÁRIO  COLETIVO  QUE
JUSTIFIQUE A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.  CONHECIMENTO DO
CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 

Existindo  nos  autos  a  presença  de  conflitos  coletivos  pela  posse  de  área
eminentemente rural, envolvendo interesse público, outra alternativa não há, senão
declarar como competente o Juízo da Vara de Feitos Especiais.

Consoante dicção do art. 2º, §1º, Título III da LOJE, até que seja instalada a Vara de
Conflitos Agrários, a competência da respectiva unidade judiciária caberá à Vara de
Feitos Especiais da Comarca da Capital.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Conflito
Negativo de Competência n.º  0017625-73.2011.815.0000,  em que figuram  como
partes Exmo. Dr. Juiz de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital
e o Exmo. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itabaiana.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer do Conflito Negativo
de Competência e  declarar competente o Juízo da Vara de Feitos Especiais,
Suscitante, para conhecer e julgar o feito.

VOTO.

Trata-se de Conflito de Competência estabelecido entre os Juízos da Vara de
Feitos Especiais da Comarca da Capital (suscitante) e o da 1ª Vara da Comarca de
Itabaiana (Suscitado) na  Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização ajuizada por
Maria Luíza Leonardo Lima Anjos e Cézar Carlos da Silva Anjos em face de Joelson
Vicente da Silva e outros.



O  Juiz  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Itabaiana  declinou  da  competência,
alegando que, por se tratar de conflito agrário, envolvendo trabalhadores rurais sem
terra e proprietários rurais, devem os autos ser remetidos à Vara de Feitos Especiais
da Comarca da Capital, conforme a modificação da competência, prevista no art.
174 c/c o art. 2º, §1º, das Disposições Transitórias, da LC nº 96/2010 – LOJE.

O Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital,  f.
02/09,  suscitou  o  conflito  negativo  de  competência,  ao  fundamento  de  que  as
questões agrárias de sua competência são aquelas relativas a conflitos coletivos pela
posse de área eminentemente rural, envolvendo interesse público, ou seja, que tenha
por  objetivo  a  implantação  de  reforma  agrária  e  políticas  agrícolas,  visando  a
exploração dessa propriedade por uma coletividade, o que não é o caso dos autos,
uma vez que o presente conflito versa exclusivamente sobre interesse individual,
visto  que  as  partes  são  particulares  postulando  em  interesse  próprio  e,
consequentemente, a competência para julgar o feito deverá recair sobre a unidade
judiciária da situação do imóvel.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  81/84,  emitiu  parecer  opinando  pelo
conhecimento do conflito para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da comarca
de Itabaiana, ora Suscitado, para julgar o feito, ao argumento de que as ações de
natureza possessória tratam de matéria eminentemente de fato, demandando ampla
dilação probatória, o que é inviável nas varas de Feios especiais.

É o Relatório.

A Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba – LOJE, em sua parte
que dispõe sobre as competências das comarcas para julgamento e processamento
dos feitos, estabelece, no art. 174, I, que as ações cíveis e criminais oriundas de con-
flitos agrários e fundiários em todo o Estado, bem como os procedimentos judiciais
concernentes a essas questões são da competência da Vara de Conflitos Agrários, e
no § 1º, do art. 2º de suas Disposições Transitórias dispõe que até que seja instalada
a Vara de Conflitos Agrários da Comarca da Capital, a competência da respectiva
unidade judiciária caberá à Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital, confor-
me transcrevo abaixo:

Art. 174. Compete a Vara de Conflitos Agrários processar e julgar:

I – as ações cíveis e criminais oriundas de conflitos agrários e fundiários em todo o
Estado, bem como os procedimentos judiciais concernentes a essas questões;
[…]

Disposições transitórias da LOJE-PB:

Art. 2º. (...)
§ 1º Até que seja instalada a Vara de Conflitos Agrários da Comarca da Capital, criada
na alínea b, inciso I, deste artigo, a competência da respectiva unidade judiciária caberá
à Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital.

Não tendo sido criada a mencionada a Vara de Conflitos Agrários a compe-
tência para julgamento dos feitos a ela relacionados permanecem com a Vara de Fei-
tos Especiais da Capital, contudo, a sua competência só se configura quando existen-
te um conflito coletivo pela posse da área rural, onde se apresente relevante interesse
público.



No presente caso, há uma disputa pela posse de terras entre proprietários ru-
rais e trabalhadores rurais sem terra, tendo, inclusive, restado comprovada a partici-
pação do INCRA em Audiência de Conciliação, f. 66/67, que, apesar de declarar a
impossibilidade de desapropriação por interesse social, por se tratar de média propri-
edade rural, reconheceu a existência do conflito ali instalado, conforme Ofício de f.
74, se dispôs a negociar com os proprietários a aquisição do imóvel pelo processo de
compra e venda, tendo, ainda, realizado várias reuniões com as partes para solucio-
nar o impasse, restando, desta forma, configurado o interesse público.

Existindo  nos  autos  a  presença  de conflitos  pela  posse  de  área
eminentemente rural, envolvendo interesse público, outra alternativa não há, senão
declarar como competente o Juízo da Vara de Feitos Especiais, ora Suscitante.

Isso posto, conheço do conflito, declarando competente o Juízo  da Vara
de Feitos Especiais, suscitante, para conhecer e julgar o feito.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


	SUSCITANTE: Exmo. Dr. Juiz de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital.

