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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA  C/C  EXONERAÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO.  DEMANDA  VISANDO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO
JUDICIAL  HOMOLOGADO  EM  AÇÃO  DE
DISSOLUÇÃO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL
PROCESSADA PERANTE A 3ª VARA MISTA DA
COMARCA  DE  PATOS.  MATÉRIA  ATINENTE  A
EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL
FIRMADO  NA  UNIDADE  JUDICIÁRIA  COM
COMPETÊNCIA  PARA  PROCESSAR  E  JULGAR
FEITOS REFERENTES AO DIREITO DE FAMÍLIA.
AUSÊNCIA  DE  DISCUSSÃO  NA  SEARA  DOS
DIREITOS  MERAMENTE  OBRIGACIONAIS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO
DISPOSTA  NO  ART.  168  DA  LOJE.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  HOMOLOGATÓRIO
(SUSCITADO). 

- Cabendo ao Juízo que homologou judicialmente o
acordo a competência para a execução do referido
título,  lógico admitir  que a ele também se atribui a
verificação do eventual  cumprimento e extinção da
obrigação.

-  Não  bastasse  isso,  tratando-se  de  obrigação
contraída em acordo judicialmente homologado em
sede de Ação de Dissolução de União Estável, tem-
se que a Demanda Declaratória de Exoneração não
pode ser unicamente ligada a Direito Obrigacional,
devendo a competência para processá-la e julgá-la
ser atribuída à Vara apta para julgar e processar os
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feitos atinentes a Direito de Família, nos termos do
art. 168 do art. 168 da LOJE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em  RECONHECER a competência do
Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 232. 

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo

Juízo da 7ª Vara da Comarca de Patos, nos autos da Ação Declaratória c/c

Exoneração de Obrigação ajuizada por  Angelina Maria  de Queiroz Sátiro  e

outros em face de Cândido Trigueiro Filho.

Em suas razões, a Dra. Flávia Fernanda Aguiar Silvestre, ora

Suscitante, discordando da Decisão de fls. 101/102, alegou que, tratando-se de

pedido de exoneração de pensão estabelecida em Sentença proferida pelo Juiz

da 3ª Vara Mista da Comarca de Patos, com competência para processar e

julgar as matérias atinentes a Direito de Família, descabia a redistribuição da

presente Ação para uma das demais Varas Mistas daquela mesma Comarca

(fls. 214/215).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito, por entender inexistente interesse público que justificasse a

intervenção ministerial (fls. 226/228).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  presentes  autos,  verifico  que  a  Ação

Declaratória  c/c  Exoneração de Obrigação foi  manejada pelas Promoventes

para  fins  de  obter  declaração  de  extinção  da  obrigação  de  pagar  à  parte

Promovida, ante o alegado cumprimento das exigências constantes nos termos

do Acordo da Dissolução da União Estável homologado perante a 3ª Vara Mista

da Comarca de Patos. 
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Pois bem. A autocomposição é forma consensual de solução

de  conflitos,  de  forma  que  nesse  caso  as  partes  resolvem  o  litígio  pelo

exercício  de  suas  vontades,  cabendo  ao  Juiz  a  tarefa  de  homologá-la,

formando-se assim um título executivo judicial.

O art. 515, II, do novo CPC, por sua vez, prevê que a Decisão

– e não somente a Sentença – ao homologar autocomposição torna-se título

executivo  judicial,  não  havendo  dúvida,  portanto,  da  executabilidade  da

Sentença, de Decisão Interlocutória e de Decisão monocrática do Relator.

Art.  515.  São  títulos  executivos  judiciais,  cujo
cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos
neste Título: 

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

Nessa  senda,  desde  a  reforma  processual  do  Código  de

Processo Civil de 1973, que a execução de título executivo judicial passa a se

fazer  no  âmbito  do  próprio  processo  no  qual  ele  foi  firmado,  em  fase  de

cumprimento  de  Sentença  (processo  sincrético),  haja  vista  a  competência

prevista no então vigente art. 575, II.

Art.  575.  A  execução,  fundada  em  título  judicial,
processar-se-á perante: 

II  -  o  juízo  que  decidiu  a  causa  no  primeiro  grau  de

jurisdição; 

Como se percebe, trata-se de competência absoluta que exige

a execução do acordo perante o Juízo que o homologou judicialmente. Nesse

sentido,  se,  de  maneira  geral,  cabe  ao  Juiz  que  homologou  judicialmente

acordo a competência para a execução do referido título, lógico admitir que a

ele também se atribui  a verificação do eventual  cumprimento e extinção da

obrigação.

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  CUMULADA  COM  MULTA.  FUNDAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO  JUDICIAL  DE  ACORDO.   TÍTULO
EXECUTIVO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO JUÍZO HOMOLOGATÓRIO.  FALTA DE INTERESSE
DE AGIR.   PROPOSITURA DE AÇÃO  AO INVÉS DE
EXECUÇÃO.  PRELIMINAR  SUSCITADA  DE  OFÍCIO.
PROCESSO  EXTINTO.  1  -  Compete  ao  Juízo  que
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homologou  acordo  firmado  pelas  partes  processar  e
julgar  sua  Execução  nos  próprios  autos  ou  em  autos
apartados, haja vista a competência absoluta prevista no
artigo  575,  inciso  II,  do  Código  de  Processo  Civil.  2  -
Falece  interesse  de  agir  ao  Autor  que  ao  invés  de
executar  acordo  homologado  judicialmente,  porquanto
munido  de  título  executivo  judicial  para  tanto,  propõe
ação  de  conhecimento  com  o  mesmo  desiderato.
Preliminar de falta de interesse de agir suscitada de ofício
e  acolhida.  Extinção  do  processo,  sem  julgamento  do
mérito,  nos  termos  do  artigo  267,  inciso  VI,  do  CPC.
Recurso   prejudicado.  (Apelação  Cível
20040110449305APC 2ª Turma Cível. Apelante: SAFRA
LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. Apelado:
EDUARDO  LACERDA  DE  CAMARGO  NETO.  Relator:
Desembargador  ANGELO  PASSARELI.  Acórdão  Nº
323.648).

EMENTA:  PROCESSO  CIVIL.  CONFLITO  NEGATIVO
DE  COMPETÊNCIA.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA
PROFERIDA  EM  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO.  TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 516, INCISO II DO CPC. -
A regra geral estabelecida pela lei processual civil sobre
a competência do cumprimento de sentença está prevista
no  art.  516,  inciso  II  do  CPC,  o  qual  prescreve  ser
competente para executar os títulos judiciais o juízo que
tenha sido competente para a fase de conhecimento e
responsável  pela  prolação  da  sentença  exequenda.  -
Hipótese em que o cumprimento de sentença - no qual se
objetiva a desocupação do imóvel conforme determinado
em acordo no âmbito de ação de divórcio consensual -
deve ser processado e julgado na Vara de Família  em
razão  de  ser  o  juízo  prolator  da  sentença  e,  por
conseguinte, formador do título executivo judicial. (TJMG
-   Conflito  de  Competência  1.0000.17.070462-1/000,
Relator(a):  Des.(a)  Alberto  Vilas  Boas  ,  1ª  CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 05/12/0017, publicação da súmula
em 11/12/2017)

Não  bastasse  isso,  tratando-se  de  obrigação  contraída  em

acordo judicialmente homologado em sede de Ação de Dissolução de União

Estável, tem-se que a presente Demanda não pode ser unicamente ligada a

Direito Obrigacional, mas, na verdade, às questões atinentes a exoneração de

alimentos, devendo a competência para processá-la e julgá-la ser atribuída à

Vara apta para julgar e processar os feitos atinentes a Direito de Família, nos

termos do art. 168 do art. 168 da LOJE.

Art. 168. Compete a Vara de Família processar e julgar: 

I  –  as  ações  de  nulidade  e  anulação  de  casamento,
separação judicial  e  divórcio,  bem como as  relativas  a

4



Conflito Negativo de Competência Cível nº 0002491-24.2014.815.0251

impedimentos matrimoniais e à separação de corpos; 

III  –  as  ações  relativas  às  uniões  estáveis  e  sua
dissolução,  bem  como  as  que  tratem  de  relações  de
parentesco e de entidade familiar; 
V  –  as  ações  de  investigação  de  paternidade  ou  de
maternidade, cumuladas ou não com petição de herança
ou alimentos, ou com a de nulidade de testamento, bem
como as ações ordinárias de reconhecimento de filiação
paterna ou materna; 

VII – as ações relativas a alimentos; 

Tanto  é  verdade,  que  a  Ação  de  Revisão  de  Cláusula,

manejada  pela  ora  Promovente,  e  a  de  Execução  Forçada,  ajuizada  pelo

Promovido,  tramitaram perante  a  3ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Patos  (fls.

24/25). 

Ante o exposto, conheço o Conflito Negativo de Competência

para  DECLARAR  COMPETENTE o  Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  Mista  da

Comarca de Patos (Juízo Suscitado) para processar e julgar o processo nº

0002491-24.2014.815.0251 (Ação Declaratória c/c Exoneração de Obrigação).

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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