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EMENTA:  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA. AÇÃO  DE
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISTRIBUIÇÃO PARA A 6ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE.  DECLINAÇÃO DA
COMPETÊNCIA  PARA A VARA DE  FEITOS  ESPECIAIS.  COMPETÊNCIA
TAXATIVA  QUE  NÃO  ABARCA  A  HIPÓTESE  EM  ANÁLISE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 169, DA LOJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
6ª  VARA  CÍVEL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  164,  DAQUELE  DIPLOMA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE. 

1. Consoante art. 169, II, da LOJE, compete à Vara de Feitos Especiais processar e
julgar os pedidos de falência e de recuperação judicial de empresas.

2. A competência para julgamento de ação de liquidação e dissolução de sociedade
empresária é de Vara Cível, conforme art. 164, da LOJE.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente  ao Conflito
Negativo  de  Competência  n.º  0001139-82.2008.815.0011,  em que  figuram como
partes o Exmo. Dr. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
e o Dr. Juiz de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca de Campina Grande.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator, em  conhecer  do  Conflito  Negativo  de
Competência e  declarar competente o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande, ora Suscitante.

VOTO.

Trata-se de  Conflito de Competência estabelecido entre  os  Juízos da 6ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande (Suscitante) e o da Vara de Feitos
Especiais  daquela  Comarca  (Suscitado) nos  autos  da Ação  de  Dissolução  de
Sociedade Empresarial ajuizada por Hildo Alves Pequeno em face de João Alves
Pequeno.

O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, com a instalação
da  Vara  de  Feitos  Especiais,  Resolução  n.º  08/2013,  deste  Tribunal  de  Justiça,



determinou  a  redistribuição  dos  autos  para  aquela  Vara,  por  entender  ser  da
competência daquela unidade judiciária o processamento e julgamento da presente
ação, Decisão de f. 1.020. 

Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca de
Campina Grande, em Decisão de f. 1.056/1.057, declinou da competência em favor
do Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca, ao fundamento de que a competência
para processar e julgar ação de dissolução de sociedade empresarial é remanescente
das Varas Cíveis, tendo em vista que o objeto da presente demanda não está inserido
no rol taxativo de sua competência, previsto no art. 169, da LC nº 96/2010 – LOJE.

Recebidos  os  autos,  o  Juízo  de  Direito  da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina  Grande,  em  Decisão  de  f.  1.081,  suscitou  o  conflito  negativo  de
competência, ao fundamento de que, com a criação da Vara de Feitos Especiais, as
ações  que  versam sobre  direito  empresarial  foram redistribuídas  para  esta  nova
unidade  judiciária,  sendo,  consequentemente,  aquele  o  competente  para  o
julgamento do feito, ainda que o referido diploma não haja consignado de forma
expressa a  competência  daquela  Vara  para  julgamento  de  ações  de liquidação e
dissolução de sociedade empresarial.

A Procuradoria  de  Justiça,  em  Parecer  de  f.  1.097/1.098,  embora  tenha
demonstrado se inclinar pela competência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande, opinou pelo conhecimento do conflito para declarar competente o
Juízo da Vara de Feitos Especiais daquela Comarca.

É o Relatório.

A competência das Varas Especializadas ou de Feitos Especiais somente se
configura  nas  hipóteses  taxativamente  prescritas  na  LC  n.º  96/2013,  Lei  de
Organização Judiciária do Estado da Paraíba – LOJE, que,  em  seu art.  169, II,1

dispõe ser de competência daquelas Varas processar e julgar os pedidos de falência
e de recuperação judicial de empresas, não contemplando, desta forma, as ações que
versem sobre liquidação e dissolução de sociedade empresarial.

Esta Quarta Câmara Especializada Cível2, julgando conflito de competência

1Art. 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.
Parágrafo único. Cabe ao juiz da Vara de Feitos Especiais cumprir carta precatória relativa à matéria
de sua competência.

2CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.  Ação cautelar.  Empresa.  Afastamento  de  sócio
administrador.  Preparatória  de  liquidação  e  dissolução  de  sociedade.  Vara  de  feitos  especiais.
Competência taxativa que não abrange a hipótese presente. Inaplicabilidade do art. 169, da LOJE-PB.
Aplicação do art. 164, da LOJE-PB. Competência do juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de campina
grande, suscitante. A competência para julgamento de ação de liquidação e dissolução de sociedade
empresária,  assim  como,  de  ação  cautelar  preparatória  desta,  voltada  ao  afastamento  de  sócio
administrador, é de Vara Cível comum, conforme art. 164, da LOJE-PB, dado que a competência da
vara de feitos especiais não abrange tais hipóteses e que suas atribuições se resumem às conjunturas
taxativamente inscritas no art. 169, da LOJE-PB. Conforme art. 164, LOJE-PB,. Compete à Vara



sobre  matéria  semelhante,  entendeu  pela  competência  das  Varas  Cíveis  para
processar e julgar ações que versem sobre liquidação e dissolução de sociedade
empresarial.

Isso posto,  conheço do Conflito, declarando competente o Juízo 6ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande, Suscitante, para conhecer e julgar o
feito.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Cível processar e  julgar  as ações de natureza civil,  e  cumprir carta precatória cível,  salvo as de
competência de varas especializadas.  Por sua vez, o art.  169, caput, da LOJE-PB, prescreve que
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 nº 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.  (TJPB;  CC  0028513-10.2007.815.0011;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 07/10/2014).


	SUSCITANTE: Exmo. Dr. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.

