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ACÓRDÃO
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 2014275-38.2014.815.0000
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Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravantes : Maria Aparecida Monteiro Ramos Cazé e outros
Advogado : Marcos Souto Maior Filho
Agravada : Sul América Companhia Nacional de Seguros
Advogado : Nelson Luiz Nouvel Alesio

AGRAVO  INTERNO.   AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.   SEGURO
HABITACIONAL PRIVADO. PETIÇÃO DA CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  POSSÍVEL
COMPROMETIMENTO  DO  FCVS  -  FUNDO  DE
COMPENSAÇÃO  DE  VARIAÇÕES  SALARIAIS.
REFERÊNCIA À APÓLICE PÚBLICA -  RAMO 66.
INTERVENÇÃO  DE  EMPRESA  PÚBLICA
VINCULADA  À  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL  EM  AVERIGUAR  A
PERMANÊNCIA  E/OU  INTERESSE  NA  LIDE.
SÚMULA Nº  150  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  OBSERVÂNCIA.  RAZÕES  DO
INCONFORMISMO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
DESACERTO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.
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- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.

- Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de  interesse  jurídico  que  justifique  a  presença  no
processo,  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas
públicas, nos moldes da Súmula nº 150, do Superior
Tribunal de Justiça.

- É de se manter a decisão monocrática que negou
seguimento a agravo de instrumento, nos termos do
art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
mormente  quando  as  razões  do  agravo  interno
limitam-se a revolver a matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  1.474/1.496,
interposto  por  Maria  Aparecida  Monteiro  Ramos  Cazé e outros  contra  decisão
monocrática proferida, fls. 1.462/1.469, nos autos da Ação Ordinária de Indenização
Securitária manejada em face da Sul América Companhia Nacional de Seguros, na
qual manteve o entendimento do Juízo a quo, no sentido de remeter os autos à Justiça
Federal. 

Em  suas  razões,  os  recorrentes defenderam  a
possibilidade de retratação do julgado, ao tempo em que  pleitearam prioridade na
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tramitação em decorrência da idade dos litigantes. No mérito, nos moldes da petição
inicial, requerem a aplicação do efeito suspensivo ao reclamo, para ver reconhecida a
competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, ao argumento de que
a  situação  discutida  nos  autos,  não  preenche  os  requisitos  discriminados  pela
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal  de Justiça,  a  justificar a remessa dos
autos à Justiça Federal, mormente por tratar-se de contrato de seguro habitacional
privado, sem qualquer vinculação ao  FCVS -  Fundo de Compensação de Variações
Salariais,  de modo que a competência para conhecer do presente feito incumbe à
Justiça Estadual, conforme o disposto no § 7º, do art. 1º-A, da Lei nº 13.000/14.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais  de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  ser  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Todavia,  em  que  pese  a  argumentação  da  parte
insurgente, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada sobretudo
pelo fato de, existindo pedido explícito de intervenção da Caixa Econômica Federal, é
da Justiça  Federal a atribuição de decidir acerca da sua continuidade na lide, nos
exatos termos do seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO  FEDERAL
E  JUÍZO  ESTADUAL.  NEGATIVO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MUTUÁRIOS DO
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PEDIDO
DE  INGRESSO  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  ALEGAÇÃO  DE
COMPROMETIMENTO  DO  FUNDO  DE
COMPENSAÇÃO  DE  VARIAÇÕES  SALARIAIS.
FCVS.  COMPETÊNCIA  INTERNA.  PRIMEIRA
SEÇÃO.  COMPETÊNCIA  NA  ORIGEM.  JUÍZO
FEDERAL.  SÚMULA  Nº  150/STJ.  1.  Trata-se  de
conflito negativo de competência instaurado entre o
juízo federal da 2ª vara de BAURU-SJ/SP e o juízo de
direito  de  Agudos-SP  nos  autos  da  ação  de
indenização securitária. Após pedido de ingresso no
polo passivo da lide pela Caixa Econômica federal, o
juízo  estadual  declarou-se  incompetente  para
processar  e  julgar  o  pedido  e  declinou  da  sua
competência,  sob  o  argumento  de  que  a  Caixa
Econômica federal manifestou interesse no feito. Por
sua vez, o juízo federal suscitou o presente conflito,
aduzindo  não  ser  competente  para  apreciar  a
matéria,  em  razão  de  a  CEF  não  ter  comprovado
risco  à  subconta  FESA.  Agravo  regimental  de
Antônio  Rodrigues  e  outros 2.  A Corte Especial  já
decidiu que a competência interna para hipóteses de
definição do juízo  competente relativo à  pretensão
que  envolve  comprometimento  do  FCVS  é  da
Primeira Seção. Nesse sentido: CC 121.499/DF, Rel.
Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Corte
Especial,  julgado  em  23.4.2012,  dje  10.5.2012;  CC
36.647/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial,
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DJ  22.3.2004,  p.  186.  3.  Agravo  regimental  não
provido. Resolução do conflito de competência 4. A
premissa  para  definição  da  competência  é  a
pretensão  deduzida  causadora  do  conflito,  que no
caso é o pedido de ingresso no feito da CEF em razão
do  comprometimento  do  seguro  habitacional  e  do
FCVS relacionados aos seguros vinculados à apólice
pública  (ramo  66),  conforme  a  petição  inicial
constante nas fls. 47-88. 5. Nos casos em que empresa
pública  federal,  como  a  Caixa  Econômica  federal,
pede  o  ingresso  no  feito  que  tramita  na  Justiça
Estadual, cabe à justiça federal apreciar a pretensão,
conforme a regra consagrada na Súmula nº 150/STJ
("compete à justiça federal decidir sobre a existência
de  interesse  jurídico  que  justifique  a  presença,  no
processo,  da  união,  suas  autarquias  ou  empresas
públicas"). 6. É de registrar que não se está, no caso,
definindo a admissão ou não da CEF no feito, mas
tão  somente  estipulando  quem  deve  resolver  a
questão.  Uma  vez  esgotada  essa  discussão  com  o
trânsito em julgado da decisão da justiça federal, o
feito  deve  permanecer  nela  se  o  entendimento  for
pela existência do interesse jurídico da CEF, ou ser
remetido à Justiça Estadual se a conclusão for pela
exclusão da CEF do processo. 7. Na mesma linha do
presente entendimento: CC 115.649/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell  Marques, Primeira Seção, julgado
em  14.9.2011,  dje  22.9.2011;  e  CC  52.133/PB,  Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 6.8.2007,
p. 449. 8. Deve ser destacado que o juízo suscitante,
não obstante tecer fundamentação no sentido de não
admissão  da  CEF  no  feito,  conclui  indevidamente
por  suscitar  o  conflito,  em  vez  de  estabelecer  no
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dispositivo da decisão sobre o pedido de ingresso.
Nessa  situação,  a  definição  aqui  no  STJ  acerca  do
ingresso  da  CEF  resultaria  em violação  do  direito
desta  à  ampla  defesa  e  ao  contraditório,  pois  a
instituição perderia o direito de recorrer da decisão
do juiz de primeiro grau. 9. Agravo regimental não
provido  e  conflito  de  competência  conhecido  para
declarar  competente,  para  apreciar  o  pedido  de
ingresso da Caixa Econômica federal na lide, o juízo
federal  da  2ª  vara  de  Bauru/SP.  (STJ;  CC  132.728;
Proc. 2014/0046645-0;  SP;  Primeira Seção; Rel.  Min.
Herman Benjamin; DJE 19/12/2014).

Nesse  caminhar,  o  decisum guerreado,  no  que  se
refere à matéria debatida nas razões recursais, consignou:

(…) Na atual conjuntura,  não merece acolhimento a
pretensão  recursal.  Com  efeito,  nada  obstante  os
precedentes  deste  julgador  no  sentido  de  fazer
permanecer os autos da respectiva  Ação Ordinária
de Indenização Securitária na Justiça estadual, tenho
que, de acordo com o precedente,  abaixo transcrito,
do Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJE de
19 de dezembro de 2014, deve-se aplicar a Súmula nº
150, da predita Corte de Justiça:
Nessa  ordem,  não  resta  dúvida  de  ter  a  Caixa
Econômica  Federal  requerido  o  ingresso  no  feito,
consoante  se  colhe  das  fls.  1.089/1.093,  alegando
possível comprometimento ao Seguro Habitacional e
da  FCVS  –  Fundo  de  Compensação  de  Variações
Salariais, referente à apólice pública (ramo 66). 
Porém, em se tratando a Caixa Econômica Federal de
empresa  pública  vinculada  à  União,  compete  à
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Justiça Federal resolver a permanência da entidade
na  lide,  ou  se  existe  interesse  a  respaldar  o  seu
ingresso, em atendimento ao enunciado da Súmula
nº  150,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  cuja
transcrição não se dispensa:
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de  interesse  jurídico  que  justifique  a  presente,  no
processo,  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas
públicas. 
Logo,  no  panorama  delineado,  percebe-se  que  os
agravantes  não  conseguiram  demonstrar  a
relevância  jurídica  de  suas  fundamentações,
devendo  o  feito  original  ser  remetido  à  Justiça
federal.
 
Percebe-se, portanto, que os agravantes procuraram

apenas rediscutir os pontos já analisados na decisão monocrática recorrida, não se
vislumbrando, contudo, motivo para reformá-la.

Sendo assim, tendo  o édito atacado sido proferido
em conformidade com a jurisprudência, é de se concluir pela manutenção do julgado
em  sua  integralidade,  não  havendo  outro  caminho  senão  o  desprovimento  do
presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO. 

É comoVOTO.

Presidiu o julgamento,  o Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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