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APELAÇÃO.  ALVARÁ  JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO
DE CUJUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO
JUIZ A  QUO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRETENSÃO RESTRITA À LIBERAÇÃO DE SALDO
DE  FUNDO  DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO  -  FGTS.  DISPENSA  DE  INVENTÁRIO.
INTELIGÊNCIA DOS  ART.  666  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  E  1º  DA  LEI  Nº  6.858/80.
PREENCHIMENTO  DO  BINÔMIO
NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO.  INTERESSE
PROCESSUAL DEMONSTRADO.  ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. PROVIMENTO. 

-  Conforme  disposto  no  art.  666  do  Código  de
Processo  Civil,  "Independerá  de  inventário  ou  de
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arrolamento  o  pagamento dos  valores  previstos  na
Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980."

- Os saldos existentes em contas individuais do FGTS
e não recebidos em vida pelos seus titulares poderão
ser recebidos pelos respectivos sucessores indicados
em alvará judicial, independentemente de inventário
ou arrolamento, nos moldes da previsão contida no
art. 1º da Lei nº 6.858/80.

-  Caracterizado o interesse processual, decorrente da
na  necessidade  de  autorização  judicial  para
levantamento do saldo do FGTS existente em conta
individual  de  titularidade  do  de  cujus,  deve  ser
anulada  a  sentença  e  determinado  o  retorno  dos
autos  ao  Juízo  a  quo,  para  seguir  seu  regular
processamento. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Alaíde Ferreira Dias Oliveira ingressou com pedido
de expedição de Alvará Judicial, visando ao levantamento, junto à Caixa Econômica
Federal, de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - não recebido
em vida por José Rodrigues de Oliveira, falecido no dia 17 de abril de 2014, conforme
certidão de óbito de fl. 12.

O Juiz de Direito a quo indeferiu a inicial e decretou a
extinção do feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse
processual, consignando os seguintes termos, fls. 26 e 26/V:
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Ante o exposto, com esteio no art.  485,  I,  do CPC,
indefiro a petição inicial e, por conseguinte, declaro
extinto o processo, sem resolução do mérito.

Inconformada,  a  parte  postulante  interpôs
APELAÇÃO, fls. 79/84, alegando, em resumo, estar presente o interesse processual,
uma vez que a pretensão exordial é restrita ao levantamento do saldo do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço existente em conta individual de titularidade do de
cujus, situação que dispensa inventário ou arrolamento de bens, conforme arts. 666
do Código de Processo Civil e 1º da Lei nº 6.858/80.

Sem contrarrazões. 

Feito não remetido ao Ministério Público.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da controvérsia reside em verificar o acerto
ou não do pronunciamento judicial de primeiro grau, fls. 26 e 26/V, que indeferiu a
inicial  e extingui o feito sem resolução do mérito,  ao fundamento de ausência de
interesse processual.

Adianto que a resposta é negativa, pois o interesse
processual,  que  no  caso  dos  autos  se  traduz  na  satisfação  do  binômio
necessidade/adequação,  é  dizer,  na  necessidade  da  autorização  judicial  para
levantamento do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço existente em
conta individual de titularidade do de cujus, resta caracterizado.

Com efeito, analisando a petição inicial, vê-se que a
intenção da recorrente é obter autorização judicial para fins de levantamento, junto à
Caixa Econômica Federal, de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não
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recebido em vida por José Rodrigues de Oliveira, falecido no dia 17 de abril de 2014.

Nessa senda,  em se tratando de pedido restrito  ao
levantamento de saldo do FGTS existente em conta individual  de titularidade de
pessoa  falecida,  resta  demonstrada  a  adequação  da  via  eleita  pela  recorrente,
conforme  disposto  no  art.  666  do  Código  de  Processo  Civil, de  seguinte  teor:
"Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos
na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980" - destaquei.

Por sua vez, o art. 1º da Lei nº 6.858/80, que dispõe
sobre o Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não Recebidos em
Vida pelos Respectivos Titulares, no que se refere aos valores das contas individuais
do  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  não  recebidos  em  vida  pelos  seus
titulares, enuncia, expressamente, a desnecessidade de inventário ou arrolamento de
bens  para  recebimento  de  tais  quantias.  Eis  o  conteúdo  do  dispositivo  legal  em
referência:

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 - destaquei.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ALVARÁ  JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DE  VALORES RELATIVOS AO
FGTS NÃO RECEBIDOS PELO DE CUJUS. ART. 666
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DO  CPC/2015  E  ART.  1º,  DA  LEI  N.  6.858/80.
POSSIBILDADE.  ADEQUAÇÃO  DA VIA ELEITA.
SENTENÇA ANULADA. Nos termos do CPC/15, art.
666: "Independerá de inventário ou de arrolamento o
pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de
24 de novembro de 1980".  De acordo com a Lei nº
6.858, de 24.11.1980, regulamentada pelo Decreto nº
85.845, de 26.3.81, há possibilidade de expedição de
alvará  para levantamento de valores  não recebidos
em vida pelo autor da herança, independentemente
de  inventário  ou  arrolamento.  Logo,  deve  ser
anulada  a  sentença,  que julgou extinto  o  processo,
sem  resolução  do  mérito,  por  via  inadequada,
determinando-se o regular prosseguimento do feito.
(TJMG; APCV 1.0327.16.003391-3/001; Rel. Des. Yeda
Athias; Julg. 18/04/2017; DJEMG 28/04/2017).

Sendo assim, o fato de o falecido ter deixado bens a
inventariar, conforme noticiado na certidão de óbito de fl. 12, não impede o exame do
pleito exordial, uma vez que a vedação legal contida no art. 2º da Lei nº 6.858/80
aplica-se  apenas  "aos  saldos  bancários  e  de  contas  de  cadernetas  de  poupança  e
fundos  de  investimento  de  valor  até  500  (quinhentas)  Obrigações  do  Tesouro
Nacional", conforme se vê do enunciado abaixo reproduzido:

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições
relativas  ao  Imposto  de  Renda  e  outros  tributos,
recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros
bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de
contas  de  cadernetas  de  poupança  e  fundos  de
investimento  de  valor  até  500  (quinhentas)
Obrigações do Tesouro Nacional.
Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  inexistirem
dependentes  ou  sucessores  do  titular,  os  valores
referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo
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de Previdência e Assistência Social.

Diante  do  panorama  apresentado,  verificada  a
desnecessidade  da  propositura  inventário  ou  arrolamento  de  bens  para  fins  de
levantamento de eventual saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço existente
em conta individual de titularidade do de cujus, deve ser anulada a sentença.

Ante  ao  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno do feito
ao Juízo a quo, para seguir seu regular processamento.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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