
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
PROCESSO Nº 2003481-55.2014.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Suscitante : Juízo da Vara dos Feitos Especiais da Capital.
Suscitado : Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cajazeiras.

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.  VARA
DE  CONFLITOS  AGRÁRIOS.  LEI  DE
ORGANIZAÇÃO  JUDICIÁRIA.
COMPETÊNCIA TRANFERIDA PROVISORIA-
MENTE PARA VARA DE FEITOS ESPECIAIS.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PÚBLICO  OU
REPERCUSSÃO  COLETIVA.  LITÍGIO  QUE
NÃO  ATRAI  A  COMPETÊNCIA  DA  VARA
ESPECIALIZADA.  INCOMPETÊNCIA  DA
VARA DE FEITOS ESPECIAIS. REMESSA DOS
AUTOS  AO  JUÍZO  DO  LOCAL DOS  FATOS.
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
ACOLHIDO,  PARA  DECLARAR
COMPETENTE  O  JUÍZO  SUSCITADO  DA
TERCEIRA  VARA  DA  COMARCA  DE
CAJAZEIRAS.

− É  pacífico  o  entendimento  que  às  Varas
Agrárias compete o processamento e julgamento de
litígios  fundiários  que  envolvam  interesses  sociais
coletivos pela  posse da terra rural,  nos quais existe
interesse  do  Estado sobre  a  demanda,  hipótese  não
configurada no caso tratado.

−  Versando a causa sobre litígio possessório de
interesse  privado sem  repercussão  coletiva,  a  ação
deverá  ser  julgada  pelo  Juízo  suscitado,  para  onde
fora inicialmente distribuída a ação.

Conflito Negativo de Competência nº 2003481-55.2014.815.0000.          1



Vistos.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência que tem como
juízo suscitante a Vara de Feitos Especiais da Capital e como suscitado o
juízo  da  3ª Vara  da  Comarca  de  Cajazeiras,  cujo  objeto  consiste  na
declaração de qual dos dois juízos é o competente para o processamento e
julgamento da  Ação de Manutenção de Posse, movida por  Ana Abreu de
Souza, representada por sua filha Erenice de Abreu de Souza Alves, em face
de Elieudo Coelho da Silva e outros.

O feito foi inicialmente distribuído à 3ª  Vara da Comarca de
Cajazeiras.  No  entanto,  em  despacho  de  fls.  20/21,  a  magistrada  a  quo,
determinou a redistribuição dos autos à Vara de Feitos Especiais da Capital,
por entender que se tratava de conflito de natureza agrária.

Remetido o feito para o referido Juízo, foi suscitado por este o
presente  conflito  de  competência.  Em suas  razões,  alegou  que  o  caso  em
análise, que trata de pedido de reintegração de posse, versa exclusivamente
sobre interesse individual. Logo, não seria da competência da Vara de Feitos
Especiais o processamento do feito, uma vez que a competência da Vara de
Conflitos Agrários – provisoriamente atribuída à Vara de Feitos Especiais –
somente  envolve  as  ações  em  que  exista  interesse  público  envolvendo  a
disputa. 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  52/55),  manifestando-se  pela  procedência  do  conflito,
indicando que se declare a competência do Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Cajazeiras, para onde o processo deverá ser remetido, a fim de retornar ao seu
regular processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Pela análise dos autos, verifico que a matéria em debate é de
fácil deslinde. 

Como se sabe, a nova Lei de Organização Judiciária, alterada
pela Lei  Complementar nº 96/2013, previu como sendo da competência da
Vara de Conflitos Agrários o processamento e o julgamento das ações cíveis e
criminais oriundas de conflitos agrários e fundiários, senão vejamos:

“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;
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II  –  as  matérias  contenciosas  e  administrativas
referentes a assuntos ambientais independentemente
da  presença  de  interesses  difusos,  coletivos  ou
individuais  homogêneos,  que  tenham  como  fim  o
resguardo  e  o  controle  do  meio  ambiente  ou
apuração de agressões ao mesmo.
§1º. Compete ao juiz da Vara de Conflitos Agrários
fazer-se presente no local do litígio, sempre que essa
medida  seja  necessária  à  eficiente  prestação
jurisdicional.
§2º.  Cabe  ao  juiz  da  Vara  de  Conflitos  Agrários
cumprir carta precatória relativa à matéria de sua
competência.”

Outrossim, dispôs em seu art. 2º, § 1º, da Seção 1ª, do Capítulo
2º  que até que a Vara de Conflitos Agrários seja instalada, a competência da
respectiva unidade judiciária caberá à Vara de Feitos Especiais da Comarca da
Capital.

Pois  bem,  pela  leitura  da  exordial  (fls.  11/14),  depreende-se
facilmente que a ação possessória em questão foi ajuizada por Ana Abreu de
Souza, representada por sua filha Erenice de Abreu Souza Alves, em face de
Elieudo Coêlho da Silva e outros, supostos invasores de seu imóvel rural.

Conforme muito bem ressaltado pelo juízo suscitante, dos fatos
narrados  pelo  autor  da  demanda  não  se  extrai  a  configuração  de  conflito
agrário e/ou fundiário, que envolva interesse público sobre a questão.

O  que  se  observa,  na  verdade,  é  que  a  demanda  trata  de
interesses  individuais,  onde  as  partes  discutem o  direito  à  manutenção  de
posse,  nos  termos  do art.  926 do Código de  Processo  Civil,  não  havendo
caracterização da competência do Juízo Agrário ou, in casu, da Vara de Feitos
Especiais.

É pacífico o entendimento que às Varas Agrárias competem o
processamento  e  julgamento  de  litígios  fundiários  que  envolvam interesses
sociais coletivos pela posse da terra rural, nos quais existe interesse do Estado
sobre a demanda.

Vejamos a jurisprudência pátria nesse sentido:

“PROCESSUAL  CÍVEL  -  CONFLITO  NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE
TERRA  RURAL  -  INOCORRÊNCIA  -
COMPETÊNCIA  DA  VARA  CÍVEL  -
INTELIGÊNCIA DO ART.  2º  DA RESOLUÇÃO Nº
438/2004 DO TJMG.
Somente  as ações  que envolvam interesse coletivo
pela  posse  de  área  rural  são  da  competência  do
Juízo  da  Vara  de  Conflitos  Agrários,  ex  vi  do
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disposto  no  art.  2º  da  Resolução  n.  438/2004  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais.”
(TJMG, Conflito de Competência 1.0000.10.063767-
7/000,  Rel.  Des.(a)  Tarcisio  Martins  Costa,  9ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  20/09/2011,
publicação da súmula em 03/10/2011) (grifei)

“PROCESSO  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETENCIA.  AÇAO  DE  INTERDITOS
PROIBITÓRIOS.  POSSE  CIVIL.  INTERESSE
INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL
COLETIVO.  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
AGRÁRIO. 1. A competência do Juízo Agrário está
circunscrita  às  questões  fundiárias  que  envolvam
interesses sociais coletivos pela posse da terra rural.
2.  A  Competência  para  o  processamento  e
julgamento  da  presente  demanda  de  Interdito
Proibitório é do Juiz da Vara Comum da Comarca de
Bom Jesus-PI, pois trata-se de interesses individuais.
3. Conflito de competência procedente.”
(TJ-PI -  CC: 201200010040700 PI ,  Relator: Des.
José  Ribamar  Oliveira,  Data  de  Julgamento:
11/10/2012, Tribunal Pleno)

Assim,  como  bem  asseverou  a  douta  Procuradoria  Geral  de
Justiça  em  seu  parecer,  considerando  que  o objeto  expropriatório  não  diz
respeito a terras coletivas e nem se configura para fins de reforma agrária,
resta ausente o legítimo interesse público a ensejar a competência da Vara de
Feitos Especiais,  devendo o processo ser remetido ao Juízo da situação do
imóvel.

Comungando do mesmo entendimento, já decidiu esta Corte de
Justiça:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
Conflito agrário ou fundiário. Demanda possessória
envolvendo  interesse  particular.  Inadequação  ao
conceito.  Competência  da comarca da situação do
imóvel. Conflito conhecido para declarar competente
o Juízo suscitado. 
-  Se  a  discussão  dos  autos  não  trata  de  questão
relacionada  ao  direito  agrário  ou  fundiário,
envolvendo  a  persecução  possessória  de  interesse
exclusivamente particular entre os envolvidos, resta
afastada  a  competência  especial  de  conflitos
agrários,  sendo competente o Juízo da situação do
imóvel.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 20020110503097002,
Órgão 1ª CAMARA CIVEL, Relator José di Lorenzo
Serpa, j. Em 09/10/2012)
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“EMENTA  CONFLITO  NEGATIVO  DE
COMPETÊNCIA.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.  VARA DE CONFLITOS AGRÁRIOS.  NÃO
CRIADA.  COMPETÊNCIA  TRANFERIDA
PROVISORIAMENTE  PARA  VARA  DE  FEITOS
ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 2°
DAS  DISPOSIÇÕES  TRANSITORIAS  DA  LOJE.
AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO
QUE  JUSTIFIQUE  A  DECLINAÇÃO  DE
COMPETENCIA.  COMPETÊNCIA  DA  VARA  DE
SITUAÇÃO  DO  BEM  INVADIDO.
CARACTERIZADA.  CONHECIMENTO  DO
CONFLITO  PARA  DECLARAR  COMPETENTE  O
JUÍZO SUSCITADO. 
Inexistindo  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
Suscitado.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 20020110256241001,
Órgão QUARTA CÂMARA CIVEL, Relator Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, j. em 22/08/2012)

Assim, por tudo o que foi exposto, conheço do conflito, a fim
de  DECLARAR  COMPETENTE o  Juízo  da  3ª  Vara  da  Comarca  de
Cajazeiras  para o processamento e  julgamento  da Ação de Manutenção de
Posse, para o qual deve o processo ser remetido. 

P.I. 

Cumpra-se. 

João Pessoa, 10 de setembro de 2014. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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