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AGRAVO INTERNO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  SEGURO  DE
VIDA  EM  GRUPO.  MORTE  DO  SEGURADO.
INDENIZAÇÃO  REFERENTE  AO  SINISTRO.
VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO NO ART. 4º,
DA LEI ESTADUAL Nº 5.970/94. INOBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE
DE  ADEQUAÇÃO  DO  VALOR.  INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  ENTE  ESTATAL  RESPONSÁVEL  PELA
CELEBRAÇÃO  DO  AJUSTE  EM  DESACORDO
COM  A  LEI.  LEGITIMIDADE  PASSIVA
CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE
DE  JUSTIÇA.  RAZÕES  DO  REGIMENTAL.  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.

-  Resta  caracterizada  a  legitimidade  passiva  do
Estado  da  Paraíba,  haja  vista  ter  sido  o  ente
responsável  pela  celebração  do  contrato
administrativo em desacordo com a Lei Estadual nº
5.907/94, que dispõe sobre a contratação de seguro de
vida em grupo para os servidores públicos.

-  É de se manter a decisão monocrática que negou
seguimento  a  remessa  oficial  e  a  apelação  com
fundamento no art. 557, do Código de Processo Civil,
sobretudo  quando  as  razões  do  regimental  são
insuficientes para infirmar a fundamentação posta no
provimento combatido.

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.  131/134,
interposto pelo Estado da Paraíba combatendo a decisão monocrática de fls. 117/129,
que, com fundamento no art. 557, do Código de Processo Civil, negou seguimento a
Apelação e à Remessa Oficial.
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Em suas razões, postula o recorrente, inicialmente, a
reconsideração  da  decisão  guerreada  e,  não  sendo  esse  o  entendimento,  que  o
recurso seja levado ao julgamento do órgão colegiado. Alega o insurgente, nas razões
do agravo, ter havido violação ao disposto no art. 557, do Código de Processo Civil,
ao  fundamento  de  inexistir  jurisprudência  dominante  acerca  da  sua
responsabilidade, no que tange ao adimplemento do valor da indenização pleiteada
nos autos,  sendo, na sua ótica,  por força do art.  801, § 1º,  do Código Civil,  parte
ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

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.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Explico.  Defende  o  Estado  da  Paraíba,  em  suas
razões, ter a decisão monocrática hostilizada ofendido o disposto no art. 557,  caput,
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do Código de Processo Civil, já que inexistente, no caso, jurisprudência dominante
acerca  da  sua  responsabilidade  no  que  tange  ao  adimplemento  do  valor  da
indenização decorrente do contrato de seguro de vida em grupo, sendo, na sua ótica,
por força do art.  801,  §  1º,  do Código Civil,  parte ilegítima para figurar no polo
passivo da lide.

Tal assertiva, contudo, não merece guarida.

Ora, a questão relacionada à legitimidade passiva do
Estado  da  Paraíba nas  demandas  onde  se  persegue  a  complementação  da
indenização decorrente do Contrato Administrativo de Seguro de Vida em Grupo nº
035/2005, hipótese dos autos, é tema pacífico no âmbito desta Corte de Justiça, haja
vista ter sido o ente público responsável pela celebração do contrato administrativo
em desacordo com a Lei Estadual nº 5.907/94,  que dispõe sobre a contratação de
seguro de vida em grupo para os servidores públicos.

Com  efeito,  o  Estado  da  Paraíba,  quando  da
celebração do  Contrato nº 035/2005 com a  Seguradora MAPFRE Vera Cruz Vida e
Previdência  S/A,  fls.  28/31,  não  observou  as  regras  expressamente  previstas  no
comando normativo que regulamenta o assunto, qual seja, Lei Estadual nº 5.970/94,
pois, ao tempo do ajuste, pactou para seguro valor inferior ao legalmente previsto,
sendo,  portanto,  responsável  pela  complementação da  diferença  entre  o  valor  do
seguro previsto no contrato e o assegurado pela legislação estadual, não merecendo
acolhimento a alegação de que, força do art. 801, § 1º, do Código Civil, o recorrente é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Ademais,  nos  termos  do  art.  3º,  Lei  Estadual  nº
5.970/94,  é do agravante a responsabilidade de pagar o prêmio do seguro, senão
vejamos:

Art. 3º. O prêmio do seguro será pago integralmente
pelo  Estado,  na  condição  de  estipulante,  não
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podendo exceder a um por cento (1%) da retribuição
mensal do segurado, conforme constar da folha de
pagamento  de  pessoal  do  Estado,  observado  o
disposto no inciso II do art. 4º.

A título de ilustração, cito o seguinte julgado desta
Quarta Câmara Cível: 

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  CONTRATO  DE  SEGURO  DE
VIDA EM GRUPO. FALECIMENTO DE SERVIDOR
PÚBLICO.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  EM
CONFRONTO  COM  A  LEI  ESTADUAL  N.
5.970/1994.  INDENIZAÇÃO  POR  SINISTRO  EM
VALOR  BASTANTE  INFERIOR  À  REGRA DE  20
VEZES A RETRIBUIÇÃO DO SEGURADO NO MÊS
DO  EVENTO.  NECESSÁRIA  ADEQUAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM  NESTE  PONTO.  REFORMA
APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS DE MORA E
A  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ART.  1º-F,  LEI
9.494/97.PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.
-  Tendo  em  vista  a  natureza  administrativa  do
contrato de seguro coletivo firmado com o Estado
da Paraíba, é assente a responsabilidade deste ente
público  no  que  toca  ao  cumprimento  da  avença,
especialmente  quando  o  que  se  discute  na  causa
são supostas ofensas à lei estadual decorrentes da
pactuação  do  contrato  administrativo. -  As
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prescrições administrativas em geral, quer das ações
judiciais  tipicamente  administrativas,  quer  do
processo  administrativo,  obedecem  à
quinquenalidade,  não  havendo  que  se  falar  na
prescrição bienal dos créditos resultantes da relação
de trabalho, conforme Decreto Lei n. 20.910/1932. -
Consoante art. 4º, 11, da Lei n. 5.970/94, atinente ao
contrato de seguro de vida dos servidores públicos,
"no caso de morte ou invalidez permanente total, a
importância  segurada  será  20  (vinte)  vezes  a
retribuição do segurado correspondente ao mês em
que ocorre  o  evento,  nela  compreendidas  todas  as
vantagens pecuniárias de caráter permanente.” (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00977076820128152001, 4ª Câmara Cível, Relator Des.
João  Alves  da  Silva,  julgado  em  13-05-2014)  -
negritei. 

Na  mesma  direção,  os  seguintes  julgados  deste
Sodalício: TJPB: AC RO nº 00981172920128152001, Relator Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, julgado em 08-10-2014;  TJPB: AC RO nº 0076459720128152001, 1ª Seção
Especializada Cível, Relator Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, julgado em 17-
06-2014.

Sendo  assim,  sem  razão  o  agravante  ao  aduzir
violação ao art. 557, do Código de Processo Civil, pois a apelação a qual se negou
seguimento  está  em  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  desta  Corte  de
Justiça. Por oportuno, veja-se o citado dispositivo legal:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto  com súmula ou com
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jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior 

Ainda  que  assim  não  fosse,  a  análise  do  presente
agravo interno pelo órgão colegiado supria eventual violação ao art. 557, do Código
de Processo Civil, tendo em vista a reapreciação da matéria discutida no recurso pela
Câmara. Isso porque, “a interposição de agravo regimental para o colegiado permite
a apreciação de todas as questões suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação
do artigo 557, § 1º-A, do CPC.” (STJ; AgRg-AREsp 462.826; Proc. 2014/0008331-7; DF;
Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 18/06/2014).

Sobre o assunto:

PROCESSUAL  CIVIL.  Decisão  monocrática.
Apreciação  pelo  órgão  colegiado.  Violação  do  art.
557  do  CPC.  Inexistência.  Agravo  conhecido  para
negar seguimento ao recurso especial.  (STJ;  AREsp
531.617;  Proc.  2014/0146825-0;  SP;  Segunda  Turma;
Rel. Min. Humberto Martins; DJE 01/07/2014).

Com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  mantenho
todos os termos decisórios constantes às fls. 117/129, vez que a matéria analisada não
desafia novo exame pelo órgão colegiado. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO. 

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.  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 28 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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