
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0022841-65.2000.815.0011
Relator :Dr. Marcos William Cavalcanti, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Suscitante :Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais de Campina Grande.
Suscitado :Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Campina Grande.
Autor :Arlindo Alves de Souza.
Advogado :Iraponil Siqueira Souza
Réu:  UNILEVER BRASIL LTDA., atual denominação da Refinações de Milho do 
Brasil.
Advogado:    Bernardo Atem Francischetti

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CÍVEL  — 
AÇÃO  ORDINÁRIA DE  ACIDENTE  DE  TRABALHO  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  ESTÉTICOS  — 
REPARAÇÃO CIVIL E PENSÃO VITALÍCIA — AÇÃO QUE 
BUSCA O  RESSARCIMENTO  EM  FACE  DA EMPRESA E 
NÃO  DA  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  — 
CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA  DECLARAR 
COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CAMPINA 
GRANDE.

— O direito em litígio tem como escopo a reparação por dano moral e 
estético,  decorrente  de  ato  ilícito,  ocorrido  durante  a  atividade 
laborativa,  sendo  assim,  não  se  confunde  o  direito  em  tela  com 
benefício previdenciário. Trata-se, pois, de uma ação de indenização, 
com base no art. 186 do CC, que não se enquadra nas hipóteses do art. 
169 da LOJE.

— Art. 169. Compete a Vara de Feitos Especiais processar e julgar:
(…)
IV – as ações de acidente de trabalho, incluindo a concessão, o  
restabelecimento e a revisão do benefício acidentário.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

A C  O  R  D  A a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em conhecer do conflito, para 
declarar competente o juízo suscitado (1ª Vara Cível de Campina Grande).
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RELATÓRIO.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de 
Direito da Vara de Feitos Especiais, em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Campina 
Grande, nos autos da Ação Ordinária de Acidente de Trabalho c/c Indenização por Danos 
Morais e Estéticos ajuizada por Arlindo Alves de Souza.

Processada  inicialmente  junto  ao juízo  suscitado  (1ª  Vara  Cível  de 
Campina Grande), a presente demanda foi encaminhada ao juízo suscitante (Vara de  Feitos 
Especias), sob a alegação de que a competência para julgar ação decorrente de acidente de 
trabalho seria da Vara de Feitos Especiais, em razão do contido no art. 169 da LOJE.

Ao receber a demanda, o Juízo da Vara de Feitos Especias aduziu que 
o  feito  seria  da  competência  da  vara  de  origem,  suscitando  o  conflito  negativo  de 
competência.

Embora  solicitadas,  não  foram  prestadas  informações  pelo  juízo 
suscitado (fl. 1.079).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer (fls.  1.101/1.103)  opinou pela procedência do conflito, indicando que se declare a 
competência do Juízo da Vara de Feitos Especias, para onde o processo deve ser remetido, a 
fim de retornar ao seu regular trâmite.

É o relatório. 

Voto.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de 
Direito da Vara de Feitos Especiais, em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Campina 
Grande, nos autos da Ação Ordinária de Acidente de Trabalho c/c Indenização por Danos 
Morais e Estéticos ajuizada por Arlindo Alves de Souza.

O direito em litígio tem como escopo a reparação por dano moral e 
estético, decorrente de ato ilícito, ocorrido durante a atividade laborativa, sendo assim, não se 
confunde o direito em tela com benefício previdenciário. Trata-se, pois, de uma indenização, 
com base no art. 186 do CC por acidente de trabalho.

Inicialmente,  distribuída para 1ª  Vara  Cível  de Campina Grande,  a 
presente  demanda  foi  encaminhada  ao  juízo  suscitante  (Vara  de  Feitos  Especias),  sob  a 
alegação de que a competência para julgar ação decorrente de acidente de trabalho seria da 
Vara de Feitos Especiais, em razão do contido no art. 169 da LOJE. Ao receber a demanda, o 
Juízo da Vara de Feitos Especias aduziu que o feito seria da competência da vara de origem, 
suscitando o conflito negativo de competência.

A matéria  encontra-se  estipulada  na  nova  Lei  de  Organização  e 
Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba (LC nº 96/2010), ao disciplinar a competência da 
Vara de Feitos Especiais, in verbis:
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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  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.

Pelo que se infere dos excertos normativos pertinentes à matéria, a 
competência do juízo especializado se justifica nas demandas que envolvam a concessão, o 
restabelecimento e a revisão de benefício acidentário, o que não é a hipótese dos autos.

O caso em comento, portanto, não cuida de benefício acidentário, mas 
de indenização por ato ilícito e pensão vitalícia decorrente de acidente de trabalho, ajuizada 
em face da empresa e não de autarquia previdenciária.

Assim,  a  ação  em  comento  não  guarda  qualquer  relação  com  as 
hipóteses  previstas  no  artigo  169  da  LC  nº  96/2010,  não  havendo  que  se  falar  de 
processamento do feito perante a vara especializada.

Face  ao  exposto,  conheço  do  presente  Conflito  Negativo, 
declarando  a  competência  do  juízo  da  1ª  Vara  Cível  de  Campina  Grande  (juízo 
suscitado) para o julgamento da lide. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz. 
Participaram do julgamento o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para 
substituir  o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator),  o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz, a Exma. Desa Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de 
Justiça convocada.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0058123-80.2012.815.0000

RELATÓRIO.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de 
Direito da Vara de Feitos Especiais, em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Campina 
Grande, nos autos da Ação Ordinária de Acidente de Trabalho c/c Indenização por Danos 
Morais e Estéticos ajuizada por Arlindo Alves de Souza.

Processada  inicialmente  junto  ao juízo  suscitado  (1ª  Vara  Cível  de 
Campina Grande), a presente demanda foi encaminhada ao juízo suscitante (Vara de  Feitos 
Especias), sob a alegação de que a competência para julgar ação decorrente de acidente de 
trabalho seria da Vara de Feitos Especiais, em razão do contido no art. 169 da LOJE.

Ao receber a demanda, o Juízo da Vara de Feitos Especias aduziu que 
o  feito  seria  da  competência  da  vara  de  origem,  suscitando  o  conflito  negativo  de 
competência.

Embora  solicitadas,  não  foram  prestadas  informações  pelo  juízo 
suscitado (fl. 1.079).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer (fls.  1.101/1.103)  opinou pela procedência do conflito, indicando que se declare a 
competência do Juízo da Vara de Feitos Especias, para onde o processo deve ser remetido, a 
fim de retornar ao seu regular trâmite.

É o relatório. 

À Revisão.

João Pessoa, 17 de março de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado/Relator
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