
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Conflito Negativo de Competência nº 0905775-65.2009.815.0000
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Suscitante : Juíza de Direito da 1ª Vara de Sucessões da Comarca da Capital
Suscitado : Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital
Promovente  : José Carlos Freire
Promovido : Espólio Álvaro Andréa Marcolino

CONFLITO NEGATIVO DE  COMPETÊNCIA
CÍVEL. DEMARCATÓRIA.  AÇÃO  EM  TRÂMITE
NA 17ª VARA CÍVEL DA CAPITAL. REMESSA DOS
AUTOS À VARA DE SUCESSÕES. DEMARCAÇÃO
DE  GLEBAS.  IMÓVEIS  OBJETO  DE  AÇÃO  DE
INVENTÁRIO  EM  CURSO.  INEXISTÊNCIA  DE
CONEXÃO  ENTRE  AS  DEMANDAS.  NÃO
CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 103
E  104,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MATÉRIA NÃO ENUMERADA NO ROL DO ART.
170  DA LOJE/PB.  COMPETÊNCIA DA VARA DE
SUCESSÕES.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA  DO JUÍZO  SUSCITADO
RECONHECIDA.  REMESSA  DOS  AUTOS  À  17ª
VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  DA  CAPITAL.
CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR
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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
demarcatória.

-  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  demarcatória  envolvendo
imóvel a ser inventariado.

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 pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Sucessões da
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Comarca da Capital, fls. 64/65, aduzindo entender não ser competência daquele Juízo
julgar a Ação de Demarcação proposta por José Carlos Freire, em face do Espólio de
Álvaro Andréa Magliano, sob a argumentação que os autos, em questão, tratam de
matéria de competência de quaisquer das Varas Cíveis da Capital. 

A referida demanda foi originariamente distribuída
para a  5ª Vara Cível da Comarca da Capital,  tendo referido Juízo, em virtude de
pedidos formulados nas inaugurais  e contestatória concernentes à distribuição do
feito por dependência à Ação de Inventário de n.° 200.2009.027.159-0, declinando de
sua competência em favor da 17ª Vara Cível da mesma Comarca.

O Juízo da 17ª Vara Cível da Capital,  por sua vez,
tendo em vista certidão lavrada pela escrivania atestando que a Ação de Inventário
supracitada  havia  sido  encaminhada  ao  setor  de  distribuição,  em  razão  da
competência  privativa  da  Vara  de  Sucessões,  nos  termos  do  art.  170,  da  Lei
Complementar  nº  96/2010  (LOJE),  determinou  a  redistribuição  do  processo  para
aludida Vara, consoante se vê à fl. 61.

Aportado  os  autos  na  1ª  Vara  de  Sucessões  da
Comarca da Capital, a Magistrada a quo, através do despacho de fls. 64/65, declinou
de sua competência  e  suscitou o presente  conflito,  remetendo os autos  para  esta
instância ad quem.

Informações  prestadas  pelo  Juízo  suscitado,  fls.
74/80.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  83/87,  opinou pelo  conhecimento  do
conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo suscitado para processar
e julgar o presente processo.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

O  cerne  da  questão  reside  em  saber  qual  o  juízo
competente para processar e julgar a presente ação demarcatória.

Para tanto, é imprescindível aferir se existe conexão
ou  continência  entre  a  presente  demanda  e  a  Ação  de  Inventário  de  nº
200.2009.027.159-0,  que  tramita  perante  a  1ª  Vara  de  Sucessões  da  Comarca  da
Capital.

Nesse sentido, vejamos o estabelecido nos arts. 103 e
104, do Estatuto Processual Civil:

Art.  103.  Reputam-se conexas  duas  ou mais ações,
quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

E,

Art.  104. Dá-se  a  continência  entre  duas  ou  mais
ações sempre que há identidade quanto às partes e à
causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais
amplo, abrange o das outras. 

Pela inteligência do art. 103, do supracitado comando
legal, restará configurada conexão entre duas ações quando lhes for comum o objeto
ou a causa de pedir.  Já a continência,  conforme os termos do art.  104, do mesmo
diploma legal,   estará caracterizada quando, em duas ou mais demandas, houver
identidade entre as partes e a causa de pedir.
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Na  espécie  em  testilha,  a  pretensão  disposta  na
exordial  tem como finalidade a  demarcação de  duas  glebas  de  terra  da  Fazenda
Mumbaba III,  situada na Zona Rural do Município de João Pessoa/PB e, uma vez
individualizadas, seja procedida a sua exclusão do inventário dos bens deixados por
Álvaro Andréa Magliano, seu anterior proprietário.

Destarte,  pelo  contido nos  artigos  em comento,  no
caso, não há que se falar em continência ou conexão, haja vista a única semelhança
entre as demandas ser o fato de que as glebas em questão integram o inventário dos
bens deixados por seu antigo proprietário.

Sendo  assim,  não  vislumbro  identidade  de  parte,
causa de pedir ou de objeto.

Ademais, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias
do  Estado  da  Paraíba  (LC n°  96/2010)  estabelece,  em  seu  art.  170,  as  causas  de
competência privativa 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
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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;
Parágrafo único. Cabe ao juiz da Vara de Sucessões
cumprir  carta  precatória  relativa  à  matéria  de  sua
competência.

Nesse panorama, percebe-se que a matéria discutida
nos autos não se amolda a quaisquer das hipóteses descritas, não havendo, portanto,
fundamentação legal capaz de justificar a permanência do feito na Vara de Sucessões.

Sobre o assunto em testilha, cito julgado desta Corte
de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  Conflito  negativo  de
competência cível. Ação de usucapião. Distribuição
inicial mediante sorteio ao juízo suscitado. Remessa
ao  juízo  suscitante  por  determinação  daquele.
Imóvel  objeto de discussão em ação de inventário.
Inexistência de conexão entre as ações.  Inteligência
dos  artigos  103  a  106  do  CPC.  Conhecimento  do
conflito  negativo para  declarar  competente o juízo
suscitado. A vara de sucessões,  nos termos do que
preceitua  o  art.  170  da  LOJE,  é  competente  para
processar e julgar ação de inventário, mas não ação
de  usucapião  de  bem  inventariado.  (TJPB;  CNC
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0101446-09.2010.815.0000;  Segunda  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos; DJPB 25/02/2014; Pág. 12).

Pelas razões postas, no caso telado, com razão a Juíza
suscitante.

Ante o exposto,  CONHEÇO DO CONFLITO  para
declarar como competente para o processamento e julgamento da presente ação o
Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, ora suscitado.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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