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CONFLITO NEGATIVO  DE COMPETÊNCIA.  AÇÃO DE NULIDADE
DE DOAÇÃO. REMESSA DO FEITO PARA A VARA DE SUCESSÕES.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.    ART.  170  DA LOJE.
ROL TAXATIVO. DOAÇÃO DE PARTE INOFICIOSA. NECESSIDADE
DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  COMPETÊNCIA  DA  VARA  CÍVEL.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE
O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL.

— As matérias não incluídas no rol de competências da respectiva Vara de
Sucessões  serão  processadas  e  julgadas  pelas  Varas  Cíveis,  que  possuem
competência de caráter residual e geral. Assim, tratando-se o caso dos autos
de matéria não afeta à sucessão em si,  clarividente a competência do juízo
cível.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  a unanimidade,  em conhecer do conflito,  para declarar competente o
juízo suscitado (2ª Vara Cível da Capital).

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito
da 1º Vara de Sucessões da Capital em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Capital, nos
autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação movida por Tházia Caroline de Medeiros B.
Oliveira e outros contra Celeide Maria de Araújo e outros.

Processada inicialmente junto ao juízo suscitado (2ª Vara Cível da Capital),
a  presente demanda foi  encaminhada ao juízo suscitante  (1ª  Vara Sucessões  da Capital),  sob a
alegação de que a competência para julgar ação decorrente de declaração de nulidade de doação



seria da Vara de Sucessões, em razão da Resolução n. 001/2013 da Presidência do Tribunal de
Justiça.

Ao receber a demanda, o Juízo da Vara de Sucessões aduziu que o feito
seria da competência da vara de origem, pois a inicial persegue a anulação de doação inoficiosa em
que o exame da questão é do juízo cível, ante a regra do art. 170 da Lei de Organização Judiciária
do Estado. Aduz que o citado dispositivo é taxativo, não comportando ampliações.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
conhecimento do conflito,  para que seja declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da
Capital.

É o relatório. VOTO.

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da 1ª  Vara de
Sucessões da Capital em face do juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Capital,  nos autos da Ação
declaratória de nulidade de doação movida por Tházia Caroline de Medeiros B. Oliveira e outros
contra Celeide Maria de Araújo e outros.

Inicialmente distribuída para 2ª Vara Cível de Capital, o juízo entendeu que
a ação tratava-se de direito sucessório, remetendo os autos à 1ª Vara de Sucessões. Ao receber os
autos, o juízo da Vara de Sucessões suspendeu o feito e suscitou o presente conflito negativo de
competência (fls. 30/32).

A matéria  encontra-se estipulada  na nova Lei  de Organização e  Divisão
Judiciárias do Estado da Paraíba (LC nº 96/2010), art. 170, que enumera o rol taxativo das ações a
serem processadas e julgadas perante a Vara de Sucessões:

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; 
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. 

No  caso  em  evidência  há  discussão  de  questões  de  fato  e  de  direito
envolvendo  a  doação  de  imóvel  realizada  em favor  da  parte  promovida,  que,  por  sua  própria
natureza,  necessita de dilação probatória, fugindo à regra prevista no dispositivo suprarreferido,
razão pela qual a Vara de Sucessões não tem competência para o processamento e julgamento do
feito.

Nesse contexto, forçoso concluir que as matérias não incluídas no rol de
competências da respectiva Vara de Sucessões serão processadas e julgadas pelas Varas Cíveis, que
possuem competência de caráter residual e geral. Assim, tratando-se o caso dos autos de matéria
não afeta à sucessão em si, clarividente a competência do juízo cível. Ademais, não há sequer risco
de decisões conflitantes. 



Sobre a matéria, eis os precedentes desta Corte de Justiça: 

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO EM REGISTRO DE IMÓVEIS C/C PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO AO JUÍZO DA VARA DAS
SUCESSÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. SUSCITAÇÃO DO CONFLITO.
CONHECIMENTO PARA, DE PLANO, DECLARAR COMPETENTE O SUSCITADO.
Em virtude das especificidades inerentes à matéria sucessória, a Vara de Sucessões não tem
competência para o processamento e julgamento de feito referente à ação reivindicatória de
bem objeto de instrumento particular de contrato de compra e venda celebrado em data
posterior  ao  falecimento  da  Sra.  Alaíde  Alves  Pequeno.  - Embora  a  matéria  possa
apresentar  algum  liame  ou  relação  com  o  direito  das  sucessões,  sobrepõe-se,  nas
circunstâncias do caso, o aspecto contratual, porquanto está em discussão a escritura de
imóvel  em  razão  de  contrato  de  compra  e  venda.(TJPB-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00095206920148150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  JOSE  RICARDO
PORTO , DJe 26.03.2015).

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE  ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA DE IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. MATÉRIA NÃO AFETA A
DIREITO  SUCESSÓRIO.  COMPETÊNCIA  RESIDUAL  DE  VARA  CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE  RISCO  DE  DECISÕES  CONFLITANTES.  NECESSIDADE  DE
UMA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NAS VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 984 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DAS AÇÕES E
DA DEFLAGRAÇÃO DO CONFLITO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. - Tratando-se a
hipótese suscitada de nítida discussão em torno de adjudicação compulsória de imóvel, há
de  se  reconhecer  a  competência  do  respectivo  Juízo  da  Vara  Cível,  ora  suscitado.  -
Ademais, nos termos do art. 984 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do
ajuizamento das ações e da deflagração do conflito, qualquer questão que demande uma
maior dilação probatória deverá ser remetida para as vias ordinárias, sobretudo quando se
mostrar  patente  a  necessidade  de  produção  de  provas  para  aferição  da  veracidade  das
alegações  iniciais.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00126286320018150011, - Não possui -, Relator DESA MARIA DE FATIMA MORAES B
CAVALCANTI , j. em 03-08-2016) 

Face ao exposto, em harmonia com parecer ministerial e com fundamento
no art.  957, parágrafo único do NCPC,  conheço do presente Conflito Negativo,  declarando a
competência do juízo da 2ª Vara Cível da Capital (juízo suscitado) para o julgamento da lide. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente). Participaram, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Dr. Eduardo
José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

       Relator
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Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 21 de fevereiro de 2018.

    Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

        Relator


