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

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005483-95.2014.815.0000.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Sul América Companhia Nacional Seguros.   
Advogado : Nelson Luiz Nouvel Alessio. 
Agravado : José Barbosa e outros. 
Advogado : Hilton Souto Maior Neto;

  Marcos Souto Maior Filho;
  Martinho Cunha Melo Filho. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
DESPACHO  SANEADOR  QUE  REJEITOU  AS
PRELIMINARES DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL.   AUSÊNCIA  DE  RISCO  DE
GRAVE  LESÃO   E  DE  DIFÍCIL REPARAÇÃO
PARA  A  AGRAVANTE.  CONVERSÃO  EM
RETIDO. 

-  O recurso de agravo será manejado, em regra, pela sua
modalidade  retida,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a
sua forma de instrumento quando se estiver diante  de
decisões suscetíveis de causar à parte lesão grave ou de
difícil  reparação,  ou  quando  for  inadmitida  apelação,
bem como quando disser respeito aos seus efeitos.

-  No  caso  em  comento,  a  decisão  lançada  pelo
Magistrado de primeiro grau de jurisdição não causa à
agravante “lesão grave e de difícil reparação” suficiente
a  receber  a  presente  irresignação  na  sua  forma
instrumental. 

-  Por  conseguinte,  trata-se  de  questões  cuja
profundidade requerem uma maior dilação probatória, a
exemplo da suposta competência da Justiça Federal para
processar e julgar o feito e a necessidade de se perquirir
as datas em que os contratos foram celebrados e se os
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instrumentos  encontram-se  vinculados  ao  Fundo  de
Compensação de Variações Salariais – FCVS, ajustando
tais  informações  aos  mandamentos  da  nova  Lei  nº
13.000/2014.

 - Conversão do agravo de instrumento em retido.

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta pela Sul América
Companhia Nacional Seguros desafiando decisão interlocutória prolatada pelo
Juízo da  2ª  Vara Cível  da  Comarca de Campina Grande, nos autos  da  Ação
Ordinária de Indenização Securitária proposta por José Barbosa e outros. 

O  decisum objurgado  rejeitou  as  preliminares,  saneando  o
processo  e  nomeando  perito  para  proceder  perícia  nos  imóveis  descritos  na
exordial, arbitrando honorários periciais em 1 (um) salário mínimo por unidade
habitacional, a ser depositado ao final pela parte sucumbente.

Irresignada,  a  seguradora  em  epígrafe  interpõe  agravo  de
instrumento sem pleito liminar aduzindo inicialmente que com a Lei nº 12.409,
de 25 de maio de 2011, passou a ser incumbência do Fundo de Compensação de
Variações  Salariais  as  despesas  relacionadas  à  cobertura  de  danos  físicos  ao
imóvel e à responsabilidade civil  do construtor. Desta feita, geriando a Caixa
Econômica Federal referido fundo, patente a incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar o feito.

Por conseguinte, ressalta a agravante a inépcia da inicial, carência
da ação, ilegitimidade ativa e prescrição do direito  pleiteado. Alega,  ainda,  a
impossibilidade de adiantamento, tendo em vista o disposto nos artigos 19 e 33
do CPC.

Requer,  ao  fim,  a  reforma  do  decisum para  ser  reconhecida  a
competência da Justiça Federal, com a redistribuição do feito. Eventualmente,
caso  assim  não  ocorra,  sejam  acolhidas  as  preliminares  arguidas  na  opeça
contestatória,  ou  ainda,  seja  afastado o ônus de adiantamento dos  honorários
periciais.

Juntou documentos (fls. 19/150).

Em  contrarrazões  encartadas  às  fls.  159/202,  arguem  os
agravados,  preliminarmente,  a  instrução deficiente  do agravo de instrumento,
uma vez que a certidão colacionada nos autos, por carecer de precisão e clareza,
não se prestou a deduzir a tempestividade do recurso.  Aduzem ausência dos
requisitos para o conhecimento do agravo de instrumento. No mérito sustentam a
incompetência  da  Justiça  Federal  e  repudiam  a  suposta  inépcia  da  inicial,
carência  da  ação e  prescrição.  Por  fim,  alegam ser da seguradora  o ônus de
custeio da produção da prova especializada.

Informações prestadas pelo Juízo a quo às fls. 207. 
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A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  às  fls.  210/217,
opinou pelo desprovimento do recurso, para que sejam mantidos os termos da
decisão recorrida.

É o relatório. 

DECIDO.

Consoante  relatado,  a  Sul  América  Companhia  Nacional
Seguros  interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo inicialmente que
com a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, passou a ser incumbência do Fundo
de Compensação de Variações Salariais as despesas relacionadas à cobertura de
danos físicos ao  imóvel  e  à  responsabilidade  civil  do  construtor.  Desta  feita,
gerindo a Caixa Econômica Federal referido fundo, patente a incompetência da
Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Por conseguinte, ressalta a agravante a inépcia da inicial, carência
da ação, ilegitimidade ativa e prescrição do direito  pleiteado. Alega,  ainda,  a
impossibilidade de adiantamento, tendo em vista o disposto nos artigos 19 e 33
do CPC.

De  outro  vértice,  em  contrarrazões  encartadas  às  fls.  159/202,
arguem  os  agravados,  preliminarmente,  a  instrução  deficiente  do  agravo  de
instrumento,  uma  vez  que  a  certidão  colacionada  nos  autos,  por  carecer  de
precisão  e  clareza,  não  se  prestou  a  deduzir  a  tempestividade  do  recurso.
Aduzem ausência dos requisitos para o conhecimento do agravo de instrumento.
No mérito sustentam a incompetência da Justiça Federal e repudiam a suposta
inépcia  da  inicial,  carência  da  ação  e  prescrição.  Por  fim,  alegam  ser  da
seguradora o ônus de custeio da produção da prova especializada.

Pois bem. Após a breve recapitulação, passo à análise do recurso
de agravo:

Preliminares do Mérito

1 -  Da instrução deficiente do agravo de instrumento:

Alegam os recorridos que a certidão colacionada nos autos às fls.
149,  por  carecer  de  precisão  não  se  prestou  a  deduzir  a  tempestividade  do
recurso. Sem razão os agravantes.

Examinando retrocitado documento, verifico que do mesmo não
remanesce quaisquer dúvidas acerca da data da intimação da decisão recorrida,
fazendo constar inclusive a paginação desta - fls.  714/715, de forma que não
merece acolhida a presente preliminar

2 – Da ausência dos requisitos para o conhecimento do agravo
de instrumento – Conversão em retido.

Apelação Cível nº 2005483-95.2014.815.0000                                                                                                                3



Aduzem  os  agravados  ausência  dos  requisitos  para  o
conhecimento do agravo de instrumento, uma vez não restar evidenciado que a
decisão proferida possui o condão de ocasionar à parte  lesão de grave ou de
difícil reparação, nos termos do art. 522 do CPC.

Pois bem. Segundo o art. 522 do CPC, pela nova redação que lhe
foi dada pela Lei nº 11.187/05, o recurso de agravo será manejado, em regra, pela
sua  modalidade  retida,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a  sua  forma  de
instrumento quando se estiver diante de decisões suscetíveis de causar à parte
lesão grave  ou de  difícil  reparação,  ou  quando for  inadmitida  apelação,  bem
como quando disser respeito aos seus efeitos. 

Para tanto, vejamos o que prescreve o referido artigo:  

“Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo,
no  prazo  de  10  (dez)  dias,  na  forma  retida,  salvo
quando  se  tratar  de  decisão  suscetível  de  causar  à
parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos
casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos
efeitos  em  que  a  apelação  é  recebida,  quando  será
admitida a sua interposição por instrumento.”

Vejamos também o disposto no art.527, II, do Diploma Processual
Civil: 

“Art.  527.  Recebido  o  agravo  de  instrumento  no
tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: 
(...)
II  - converterá  o  agravo  de  instrumento  em agravo
retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de
causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem
como  nos  casos  de  inadmissão  da  apelação  e  nos
relativos  aos  efeitos  em  que  a  apelação  é  recebida,
mandando remeter os autos ao juiz da causa;”

Nesse  sentido,  com propriedade,  manifestou-se  Teresa Arruda
Alvim Wambier, in Os Agravos no CPC Brasileiro, p. 436, 4ª ed. rev., atual. e
ampl. de acordo com a nova Lei do Agravo (Lei 11.187/2005), Ed. RT, 2006: 

“De acordo com a nova redação dos arts. 522 e 527,
inc.  II,  somente  poderá  subsumir-se  ao  regime  de
instrumento  o  agravo  'quando  se  tratar  de  decisão
suscetível  de  causar  à  parte  lesão grave  e de  difícil
reparação'. Caso, interposto o agravo de instrumento,
constate  o  relator  que  não  estão  presentes  tais
condições, ou a decisão recorrida não diga respeito a
'casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos
efeitos  em que  a  apelação  é  recebida',  estabelece  a
norma que 'converterá  o agravo de  instrumento  em
agravo retido (...), mandando remeter os autos ao juiz
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da causa.”

Assim, desde já, cumpre asseverar que não vislumbro, neste caso,
nenhuma das situações que ensejam o manejo do presente recurso na sua forma
instrumental, ou seja, entendo não ser a decisão atacada suscetível de causar à
parte agravante lesão grave e de difícil reparação, como pretende transparecer as
razões da recorrente.

Consoante  relatado,  a  empresa  seguradora  interpôs  o  presente
agravo  de  instrumento  atacando  decisão  interlocutória  que  rejeitou  as
preliminares  (incompetência  absoluta  da  Justiça  Estadual,  inépcia  da  inicial,
ilegitimidade  passiva,  carência  de  ação  por  ausência  de  interesse  de  agir,
prescrição) , saneando o processo e nomeando perito para proceder perícia nos
imóveis descritos na exordial, arbitrando honorários periciais em 1 (um) salário
mínimo  por  unidade  habitacional,  a  ser  depositado  ao  final  pela  parte
sucumbente.

Ora, qual o risco de lesão grave ou de difícil reparação  para a
agravante que a impede de aguardar o provimento final da demanda?

Por conseguinte, trata-se de questões cuja profundidade requerem
uma maior  dilação  probatória,  a  exemplo  da  suposta  competência  da  Justiça
Federal para processar e julgar o feito e a necessidade de se perquirir as datas em
que os contratos foram celebrados e se os instrumentos encontram-se vinculados
ao  Fundo  de  Compensação  de  Variações  Salariais  –  FCVS,  ajustando  tais
informações aos mandamentos da nova Lei nº 13.000/2014.

Com esse mesma cautela, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais:

AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  SEGURO  DPVAT  -
PRESCRIÇÃO -  TERMO INICIAL -  CONSTATAÇÃO
INEQUÍVOCA  DA  INVALIDEZ  PERMANENTE  -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS E DE DECISÃO EM
PRIMEIRO GRAU -  CONVERSÃO EM RETIDO -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ARTIGO 33 DO CPC. 
Somente começa a ser contado o prazo prescricional,
para  as  ações  que  visam recebimento de seguro por
invalidez  permanente,  quando  constatada  de  forma
inequívoca  esta  situação  por  parte  do  segurado,
restando suspensa a contagem a partir do requerimento
administrativo e até sua resposta pela seguradora. 
Adequada  a  conversão  do  pedido  de  prescrição  em
agravo retido, mormente quando não há no agravo de
instrumento meios suficientes para sua aplicação de
forma segura. 
Os honorários do perito serão pagos pelo litigante que
houver  postulado  essa  prova,  ou  pelo  autor,  quando
requerido  por  ambas  as  partes  ou  determinado  de
ofício pelo Juiz, sendo que, em qualquer circunstância,
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mesmo em liquidação de sentença, a parte beneficiária
da  assistência  judiciária  gratuita  estará  isenta  do
pagamento  da  aludida  verba,  já  que  a  legislação  é
expressa  em  incluir  nessa  benesse  os  honorários  do
perito,  cabendo  essa  responsabilidade  ao  Estado,  a
quem  incumbe  prestar  assistência  judiciária  aos
necessitados e garantir o acesso à Justiça.   (Agravo de
Instrumento-Cv   1.0702.10.048791-8/001,  Relator(a):
Des.(a)  Otávio  Portes  ,  16ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 23/03/2011, publicação da súmula em
01/04/2011) 

Por conseguinte, acerca do tema “conversão em retido”, colaciono
alguns julgados desta Corte de Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECISÃO  QUE
DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS AGRAVADOS
NA  VIA  PÚBLICA  QUE  EXERCEM  SUAS
ATIVIDADES  COMERCIAIS.  IRREVERSIBILIDADE
DO  PROVIMENTO  ANTECIPADO.  INEXISTÊNCIA
DE  PREJUÍZO  OU  LESÃO  GRAVE  DE  DIFÍCIL
REPARAÇÃO AO RECORRENTE.  CONVERSÃO EM
AGRAVO RETIDO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 527, II, DO CPC. Consoante o disposto no inc. II,
do art. 527 do CPC, com a redação dada pela Lei n°
10.352, de 26 de dezembro de 2001, é autorizado ao
relator do agravo de instrumento, não se tratando de
providência jurisdicional de urgência ou quando não
houver  perigo de lesão grave  e  de  difícil  ou incerta
reparação, converter o recurso interposto em agravo
retido,  remetendo  os  autos  ao  juiz  da  causa,  onde
deverão ser apensados aos autos principais.” 
TJPB - Acórdão do processo nº 99920130004404001 -
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque - j. em 22-03-2013 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONVERSÃO  NA
MODALIDADE RETIDA. ART. 527, II, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  NORMA  DE  ÍNDOLE
PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA
DOS  REQUISITOS  APTOS  A  AMPARAR  O
MANUSEIO DO INSTRUMENTAL. IMPERIOSIDADE
DA CONVERSÃO. - A Lei n° 11.187/2005 trouxe uma
nova sistemática aos recursos de agravo de instrumento
e retido, somente sendo cabível a primeira forma nos
casos de decisão judicial suscetível de causar à parte
lesão  grave  e  de  difícil  reparação,  bem  como  nos
relativos aos efeitos em que a apelação é recebida  e,
em não existindo a possibilidade da decisão agravada
causar  lesão  grave  ou  de  difícil  reparação,  é  de  se
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converter o agravo de instrumento em retido, nos Ides
do 7 art. 527, II, do Código de Processo Civil.”
TJPB - Acórdão do processo nº 20020080378371001 -
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  Frederico
Martinho da Nódrega Coutinho - j. em 20-03-2013 

“AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DA  URGÊNCIA  OU
PERIGO  DE  LESÃO  GRAVE  E  DE  DIFÍCIL  OU
INCERTA REPARAÇÃO. CONVERSÃO EM RETIDO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  MONOCRÁTICO.
DESPROVIMENTO.  - Se  na  questão  não  haja
urgência da decisão, em razão da impossibilidade de
ocorrerem  situações  irreversíveis  ou  lesão  de  difícil
reparação,  melhor  se  processe  a  reversão,  para,
previamente com a apelação, se prejudicialidade não
houver pela extinção do processo, retratação ou falta
posterior  de  pedido  de  julgamento  do  agravo
convertido, ser o recurso julgado.” 
(AI  nº  200.2009.037189-5/001.  Rel.  Des.  Manoel
Soares Monteiro. J. em 21/01/2010).

Assim,  não  há  como  vislumbrar  a  possibilidade  de  análise  do
presente recurso na modalidade instrumental, devendo o mesmo ser devolvido à
instância originária para ser processado na forma retida.

Dessa  forma,  rejeito  a  preliminar  de  instrução  deficiente  do
agravo e nos termos do artigo 527, inciso II, do Código de Processo Civil, com a
redação dada pela Lei nº 11.187/2005, ACOLHO A PRELIMINAR de ausência
dos  requisitos  do  agravo  de  instrumento,  CONVERTENDO-O  EM  SUA
FORMA RETIDA, determinando a remessa dos autos ao juízo a quo.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 14 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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