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

DECISÃO MONOCRÁTICA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
PROCESSO Nº 0020430-34.2009.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Suscitante : Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Suscitado : Vara dos Feitos Especiais da Comarca de Campina Grande.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO  DE  AUTORIZAÇÃO  DE  ALVARÁ.
PROCEDIMENTO  DE  JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA  DIVERSA  DAS  HIPÓTESES
PREVISTAS  PELA  LEI  6.858/80.
LEVANTAMENTO  DE  FGTS.  ALVARÁ  DE
PESSOA VIVA.  INCOMPETÊNCIA DA VARA
DE  FEITOS  ESPECIAIS.  CONHECIMENTO
DO  CONFLITO.  COMPETÊNCIA DA VARA
CÍVEL DE CAMPINA GRANDE.

-  Em  se  tratando  de  alvará  de  pessoa  viva  para
levantamento junto à Caixa Econômica Federal de
FGTS,  dúvidas  não  há  quanto  incompetência  da
Vara de Feitos  Especiais  para conhecer  e  julgar  a
ação de alvará liberatório de quantia, porquanto não
se  enquadra  em  nenhuma  das  hipóteses  previstas
pela referida lei. 

Vistos.

Trata-se  de  Conflito  Negativo  de  Competência que  tem
como juízo suscitante a 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande e
como suscitado o  juízo  Vara dos Feitos Especiais da mesma Comarca,
cujo objeto consiste na declaração de qual dos dois juízos é o competente
para o processamento e  julgamento da  Ação de Alvará de Autorização,
movida  por  Anésio  Gomes  Pereira  para  levantamento  de  percentual  de
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FGTS  e PASEP retido na Caixa Econômica Federal.

O  feito  foi  inicialmente  distribuído  à  4ª  Vara  Cível  da
Comarca  de  Campina  Grande.  No  entanto,  em  despacho  de  fls.  80,  o
magistrado a quo, “em cumprimento à determinação externada no art. 2º da
Resolução  n.º  31,  datada  de  19  de  junho  de  2013”,  determinou  a
redistribuição dos autos à Vara de Feitos Especiais da mesma Comarca. 

O juízo da Vara de Feitos Especiais, por sua vez, determinou o
retorno dos autos à Vara Cível, por entender que a sua competência “limita-
se aos casos previstos na Lei n° 6.858, de 24 de novembro de 1980, situação
à qual não se amolda o caso”.

Remetido o feito de volta à 4ª Vara Cível, foi suscitado pelo
magistrado  ali  atuante  o  presente  conflito  de  competência,  nos  seguintes
termos:

“Diante  do  que  exposto  foi,  entendo  competente
para  o  processamento  e  julgamento  de  Alvarás
Judiciais, sem especificações, a Vara Privativa dos
Feitos  Especiais,  segundo  previsão  normativa
insculpida na nossa Lei de Organização Judiciária,
em seu art. 169”. 

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 94/97), manifestando-se pela improcedência do
conflito  para  ser  declarada  a  competência  do  juízo  da  4ª  Vara  Cível  da
Comarca de Campina Grande.

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 Feitos Especiais o processamento e o julgamento dos procedimentos
de jurisdição  voluntária  previstos  na Lei  6.585/80,  exceto quando houver
bens a inventariar, senão vejamos:

“Art.  169.  Compete  a  Vara  de  Feitos  Especiais
processar e julgar:
I  –  as  matérias  relativas  aos  registros  públicos,
inclusive  a  celebração  de  casamentos  e  a
fiscalização dos serviços notarial e de registro;
II  –  os  pedidos  de  falência  e  de  recuperação
judicial de empresas;
III  – os  procedimentos  de  jurisdição  voluntária,
nos  casos  previstos  na  Lei  n.º  6.858,  de  24  de

Conflito Negativo de Competência nº 0020430-34.2009.815.0011 2



novembro  de  1980,  salvo  quando  hajam  bens  a
inventariar;
IV – as ações de acidente de trabalho, incluindo a
concessão,  o  restabelecimento  e  a  revisão  do
benefício acidentário.” (grifo nosso)

Por sua vez, a Lei nº 6.858/80, que regula “o Pagamento, aos
Dependentes  ou  Sucessores,  de  Valores Não  Recebidos  em  Vida  pelos
Respectivos Titulares”, dispõe em seu art. 1º:

“Art. 1º -  Os valores devidos pelos empregadores
aos  empregados  e  os  montantes  das  contas
individuais  do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo de
Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares,
serão  pagos,  em  quotas  iguais,  aos  dependentes
habilitados  perante  a  Previdência  Social  ou  na
forma da legislação específica dos servidores civis
e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos
na  lei  civil,  indicados  em  alvará  judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento.”
(grifo nosso)

Como  se  pode  ver,  a  lei  federal  normatiza  a  situação  dos
valores não recebidos em vida, e não dos valores percebidos em vida como
ocorre com presente caso. Logo, em se tratando de alvará de pessoa viva para
levantamento junto à Caixa Econômica Federal de FGTS/PASEP, dúvidas
não há quanto à incompetência da Vara de Feitos Especiais para conhecer e
julgar a ação de alvará liberatório de quantia, porquanto, como visto, não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pela referida lei.

Nesse mesmíssimo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
AÇÃO  DE  ALVARÁ  LIBERATÓRIO.  HIPÓTESE
DIVERSA  DAQUELA  PREVISTA  NA  LEI  N.
6.858/1980.  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DE
FEITOS ESPECIAIS DA CAPITAL. ART. 169, III,
DA  LC  N.  96/2010.  COMPETÊNCIA  DA  VARA
CÍVEL. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA
DECLARAR  COMPETENTE  O  JUÍZO
SUSCITADO. Nos termos do art. 169 da LC n. 96/
2010, a vara de feitos especiais será a competente,
nos casos de jurisdição voluntária. Como acontece
em ação de alvará liberatório de quantia, apenas
nas hipóteses previstas na Lei n. 6.858, de 24 de
novembro  de  1980. (TJ-PB;  CNC
200.2011.047.178-2/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Relª  Desª  Maria das Graças
Morais Guedes; DJPB 15/02/2013; Pág. 12)
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Assim, por tudo o que foi exposto, conheço do conflito, em
consonância  com o parecer  ministerial,  para  declarar  competente  o Juízo
suscitante  da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  para  o
processamento e julgamento da Ação de Autorização de Alvará, para o qual
deve o processo ser remetido. 

P.I. 

Cumpra-se. 

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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