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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007446-23.2013.815.2001.
Origem : 1ª Vara de Sucessões da Capital.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa. 
Apelante : Odésio de Souza Medeiros, Maria de Fátima Medeiros, José 

  Ozanan de Sousa Medeiros.
Advogado : Bruno Augusto Albuquerque Nóbrega – OAB/PB Nº 11642.
Apelada : Erika Fernandes Medeiros.
Advogado : Jose Augusto Meirelles Neto – OAB/PB Nº 9427.

APELAÇÃO  CÍVEL.  ALVARÁ  JUDICIAL.
LEVANTAMENTO  DE  QUANTIA
DEPOSITADA  EM  CONTA  BANCÁRIA
DEIXADA  PELO  FALECIDO.  FGTS  E  PIS.
MONTANTE  SUPERIOR  A  500  OTN’S.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 2º DA LEI 6.858/80.
PRELIMINAR  DE  OFÍCIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  APELO
PREJUDICADO.

-  Nos  termos  do  art.  2º  da  Lei  nº  6.858/80,  não  é
possível a propositura de ação de alvará judicial para
levantamento  de  saldo  existente  em  conta  de
titularidade  do  falecido,  se  o  valor  ultrapassar  500
(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN),
sendo imprescindível,  pois, a abertura de inventário
dos bens deixados pelos extintos, em tais casos.

-  Comprovado que os resíduos pecuniários deixados
pelo de cujus ultrapassam o teto legal fixado na Lei nº
6.858/80, resta clara a inadequação da via escolhida
pela parte autora,  pelo que imperiosa a extinção da
ação, em razão da ausência interesse de agir.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  de  ofício,  extinguir  o  processo  sem resolução  de  mérito,
julgando prejudicado o apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Odésio de Souza
Medeiros, Maria de Fátima Medeiros de Alencar e José Ozanan de Sousa
Medeiros contra  decisão  proferida  pelo Juízo  da  1ª  Vara  de  Sucessões  da
Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Alvará  Judicial movida  por  Erika
Fernandes Medeiros julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Isto  posto,  DEFIRO  O  PEDIDO,  pelas  razões
acima supracitadas, a fim de que seja levantado o
valor  existente  na conta bancária  mantida junto  à
Caixa Econômica Federal  (fls.  11/14)m relativa ao
FGTS  e  PIS,  em  nome  de  Odelino  de  Sousa
Medeiros, em favor da postulante”

Em suas razões, os apelantes sustentam que, embora a sentença
proferida  nos  autos  do  processo  nº  0013486-21.2013.815.2001  tenha
concluído  pela  anulação  do  testamento  particular  firmado  por  Odelino  de
Sousa  Medeiros,  retirando  dos  apelantes  a  condição  de  herdeiros
testamentários,  tal  decreto  judicial  ainda  pende  da  análise  de  apelação
interposta pelos ora recorrentes, a qual fora recebida nos efeitos suspensivo e
devolutivo.

Aduzem, assim,  que  a  decisão recorrida merece ser anulada,
com  o retorno dos autos à instância de origem para que fique sobrestado até o
trânsito em julgado da ação referida não havendo que se falar, no presente
momento, em perda da qualidade de herdeiros testamentários pelos autores.

Destacam que a suspensão do processo prevista pelo art. 265,
inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil deve durar até o trânsito em
julgado da ação reputada como prejudicial.  Sustentam que, caso a apelação
cível interposta contra a sentença que anulou o testamento seja reformada, o
prejuízo aos ora recorrentes será evidente, pois depois de liberado todo o valor
do saldo do FGTS e do PIS existente nas contas  de cujus para a apelada, os
valores jamais serão recuperados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso  “para anular a
sentença recorrida, determinando-se o sobrestamento do presente feito até o
trânsito  em julgado  da  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de  Testamento  nº
0013486-21.2013.815.2001”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 192/195, erigindo preliminar
de  ausência  de  dialeticidade.  No mérito,  requer  a  manutenção da  sentença
recorrida.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
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204/205).

 Considerando a possibilidade de reconhecimento, de ofício,  a
falta de interesse de agir  da parte autora, por  inadequação da via eleita, as
partes foram intimadas para que se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias (fls.
238).

É o relatório.

VOTO.

De  ofício,  suscito  preliminar  de  ausência  de  interesse
processual por inadequação da via eleita.

Com efeito, para que o mérito da demanda possa ser analisado,
o magistrado deve, preliminarmente, averiguar os requisitos processuais e as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais de admissibilidade do julgamento de mérito, seja quando da
propositura da inicial, seja em sede recursal. Entre os referidos requisitos está
o  interesse  de  agir  consubstanciado  na  necessidade  e  adequação do
procedimento proposto pelo autor.

No caso em apreço,  a demandante, na condição de herdeira de
Odelino de Sousa Medeiros, propôs a presente ação de alvará judicial, para
levantamento de quantia referente ao saldo de PIS e FGTS do falecido. 

Pois bem.

Nos  termos  do  artigo  666  do  Código  de  Processo  Civil,
“Independerá  de  inventário  ou  de  arrolamento  o  pagamento  dos  valores
previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980”.

Por sua vez, dispõe a lei 6.858/80:

“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 PISPASEP, 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.

§  1º  -  As  quotas  atribuídas  a  menores  ficarão
depositadas  em  caderneta  de  poupança,  rendendo
juros e correção monetária,  e só serão disponíveis
após  o  menor  completar  18  (dezoito)  anos,  salvo
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autorização  do  juiz  para  aquisição  de  imóvel
destinado à residência do menor e de sua família ou
para dispêndio necessário à subsistência e educação
do menor.

§  2º  -  Inexistindo  dependentes  ou  sucessores,  os
valores de que trata este artigo reverterão em favor,
respectivamente,  do  Fundo  de  Previdência  e
Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP,
conforme  se  tratar  de  quantias  devidas  pelo
empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS
PASEP.

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.”

Como se vê, a lei federal normatiza a situação dos valores não
recebidos em vida, autorizando o levantamento pelos dependentes habilitados
perante a Previdência Social ou, na sua falta, pelos sucessores previstos na lei
civil, dos montantes depositados nas contas individuais do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS PASEP.

Em que pese  tal  constatação,  ao  que  se  extrai  do  art.  2º  do
referido diploma legal, a dispensa da propositura de inventário ou arrolamento
aplica-se  ao  recebimento  de  valores  que  alcancem  até  500  (quinhentas)
Obrigações  do  Tesouro  Nacional  (OTN),  condicionando-se,  ainda,  à
inexistência de outros bens a inventariar.

Na  hipótese  em liça,  o  valor  objeto  do  alvará  perseguido,  à
época do ajuizamento da demanda, era de mais de R$ 83.783,00 (fls. 13/14),
ultrapassando, portanto, o limite legal de 500 OTN’s.

Dito isto, não requer  maiores  delongas  a solução jurídica ao
presente  caso,  haja  vista  que,  tratando-se  de  ação  de  alvará  judicial  cujo
montante  a  ser  levantado  ultrapassa  o  teto  estabelecido  na  Lei  6.858/90,
inadequada se revela a via processual escolhida pelo demandante, devendo o
pleito ser aviado em ação de inventário/arrolamento de bens.

Nesse  sentido,  trago  os  seguintes  julgados,  inclusive  desta
egrégia Corte de Justiça:

“APELO.  AÇÃO  DE  ALVARÁ  JUDICIAL.
ARGUIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE  DE  GENITORA,  MEDIANTE  DEPÓSITO
EM  CONTA  CORRENTE  DA  AVÓ/TUTORA.
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FALECIMENTO  DESTA.  LEVANTAMENTO  DO
SALDO  BANCÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
EXTRATOS  DEMONSTRATIVOS  DE  QUE  O
SALDO DA CONTA DECORRE DE PROVENTOS
PAGOS EM MOMENTO POSTERIOR À CESSAÇÃO
DOS DEPÓSITOS  DA PENSÃO  EM  FAVOR DAS
APELANTES. VALORES QUE INTEGRAM, POIS, O
PATRIMÔNIO  DO  DE  CUJUS.  APLICAÇÃO  DA
LEI  N.  6.858/80.  RESTRIÇÃO  A  CONTAS
LIMITADAS  AO  VALOR  DE  500  OTN'S.  SALDO
SUPERIOR  À  ALÇADA.  ADEQUAÇÃO  DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
- Evidenciado-se que o saldo depositado em conta
corrente  de  avó/tutora  falecida  não  se  refere  a
valores  pagos  a  título  de  pensão  por  morte  de
genitora,  em favor  das  recorrentes,  ao  arrepio  do
alegado,  mas  se  reporta  a  proventos  depositados
após a cessação do pagamento da sobredita pensão
por morte, tem-se que o pretenso saldo bancário não
é de titularidade direta e imediata das recorrentes,
integrando-se, portanto, ao patrimônio da falecida,
em razão do que deve ser transmitido pelas vias e
formas legais e adequadas, que não as presentes.

- Destarte, por incorporar o patrimônio do de cujus,
eis  que não provado pelas recorrentes o montante
depositado  a  título  de  pensão  por  morte  em  seu
favor,  o  saldo bancário em comento submete-se à
inteligência  da  Lei  n.  6.858/1980,  não  podendo,
pois, ser levantado mediante mero alvará autônomo,
porquanto em montante superior à restrição legal de
500 OTNs, imprescindindo, pois, de transmissão por
inventário.”

(TJPB,  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00289343420138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. Em
27-10-2015) (grifei)

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  ALVARÁ
JUDICIAL - PROCESSO JULGADO EXTINTO POR
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL
(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA).  PEDIDO  DE
REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - NÃO ATENDIMENTO
AOS  REQUISITOS  DO  ARTIGO  2º  DA  LEI  Nº
6.858  /80  -  VALOR  SUPERIOR  A  500  OTN  E
EXISTÊNCIA  DE  BENS  A  INVENTARIAR  -
IMPOSSIBILIDADE  DE  LEVANTAR  OS
PRETENDIDOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.” 
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(TJPR - 11ª C.Cível - AC - 1264606-1 - Jandaia do
Sul  -  Rel.:  Rui  Bacellar  Filho  -  Unânime  -  -  J.
18.11.2015)

“PROCESSUAL  CIVIL.  ALVARÁ  JUDICIAL.
PRETENSÃO  DE  LEVANTAMENTO  DE
DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE EM NOME
DO FALECIDO. VALORES QUE ULTRAPASSAM O
ÍNDICE DE 500 OTNS.  ART. 2º  DA LEI 6.858/80
C/C ART. 1.037 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  ACERTO  DO
JULGADO.
O  interesse  de  agir,  ou  interesse  processual,  é
condição  de  qualquer  demanda,  que  se  conceitua
como  a  utilidade  e  necessidade  da  providência
jurisdicional  pleiteada  pelo  demandante.  Este  terá
interesse de agir toda vez que tiver necessidade da
tutela  jurisdicional  de  tal  natureza  e,  além  disso,
tiver pleiteado a medida adequada a satisfação do
direito  substancial.  O  art.  2º  da  Lei  nº  6.858/80
condiciona o levantamento dos saldos bancários e
de  contas  de  caderneta  de  poupança  ao  valor
inferior a 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro
Nacional. Correta foi a decisão do magistrado que
julgou extinto o feito por falta de interesse de agir,
uma vez que a pretensão é de levantamento de R$
18.415,45 (dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e
quarenta  e  cinco  centavos),  isto  é,  quantia  que
excede  ao valor  máximo permitido  por  lei  para o
procedimento  especial. Recurso  manifestamente
improcedente.  Seguimento  negado,  com  fulcro  no
artigo 557, do Código de Processo Civil.”

(TJRJ, APL 0020085-11.2010.8.19.02, Relator DES.
LINDOLPHO  MORAIS  MARINHO,  DÉCIMA
SEXTA CAMARA CIVEL, Publicação 07/04/2014)
(grifei)

Diante de tais considerações, forçoso concluir ser  descabido o
pleito autoral, já  que o alvará judicial não é o meio idôneo para substituir o
procedimento de inventário, indispensável para a disposição dos bens deixados
pelos de cujus.

Por  tais  fundamentos, ACOLHO,  DE  OFÍCIO,  A
PRELIMINAR  DE  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR,  POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e,  por  consequência,  julgo extinto o
processo  sem resolução  de  mérito,  nos  termos  do  art.  485,  inciso  VI,  do
NCPC, restando prejudicado o apelo.

É COMO VOTO.
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 Participaram do julgamento,   o  Exmo. Dr.  Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des,  Oswaldo Trigueiro do Valle  Filho,  Exmo,  Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  27   de
fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Desembargador Relator
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