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Resumo: O presente artigo visa analisar a possibilidade de afas-

tar a aplicação automática da Súmula 150 do Superior Tribunal 

de Justiça, utilizando-se da técnica da superação de precedentes 

vinculativos por novos precedentes exarados pelos Tribunais 

Superiores, para que o juiz Estadual possa analisar se é, ou não, 

competente para julgar ação, à luz do princípio da Kompetenz–

Kompetenz. Ainda, foi possível trazer o estudo de caso realizado 

no leading case que possibilitou o afastamento da Súmula 150 e 

permitiu que o juízo estadual realizasse à análise das provas do-

cumentais para comprovar se haveria o interesse jurídico de em-

presa pública no caso dos autos do REsp nº 1.091.363/SC. Nesse 

passo, foram trazidos para o trabalho vários entendimentos de 

doutrinadores sobre o tema, em especial os posicionamentos 

acerca da possibilidade da superação de uma Súmula pela exis-

tência de novos entendimentos da corte de justiça à luz do artigo 

927 do Código de Processo Civil, especificamente os casos jul-

gados em sede de Recursos Especiais Repetitivos, o que 
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possibilita, juridicamente, a aplicação do princípio da Kompe-

tenz-Kompetenz para afastar a aplicabilidade da Súmula 150 e 

possibilitar a análise de competência pelo juiz estadual, evitando 

a remessa à Justiça Federal, a qual se comprova desnecessária e 

prejudicial ao processo. 

 

Palavras-Chave: Kompetenz–Kompetenz. Súmula 150 do STJ. 

Declínio de Competência. Flexibilização. Interesse jurídico. 

109, I da Constituição Federal de 1988. Teoria dos precedentes. 

Ratio decidendi. Superação de precedentes. 

 

Abstract: The present work aims at the study of an International 

Constitutional Law under an analysis of its conceptions devel-

oped under the aegis of globalization. The objective of this arti-

cle is to demonstrate that, despite the progress achieved over the 

years, the international protection system still presents chal-

lenges due to the ongoing globalizing process. To fulfill this, 

doctrinal research is used, especially the concept of transconsti-

tutionalism and multilevel constitutionalism, in order to outline 

initial parameters for the development of an effective theoretical 

model that faces the difficulties and challenges of the globalized 

world and ensures a more effective protection of human rights. 

Thus, considering the inherent configurations of the globaliza-

tion process, it is essential to promote the debate on issues in-

volving common and shared human rights issues. 
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Transconstitutionalism. Human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 crescente número de ações de âmbito privado, 

que tramitam perante a justiça comum estadual, 

onde, com o intuito de protelar suas conclusões, 

uma das partes alega o interesse jurídico de algum 

dos entes elencados no artigo 109, inciso I da 

Constituição Federal, ocasionando a aplicação automática da 

Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça e a consequente re-

messa dos autos à Justiça Federal apenas para analisar se há ou 

não o interesse jurídico que justifique a alternância de compe-

tência para julgar a ação, trouxe à necessidade de se realizar a 

análise sobre a possibilidade do afastamento da aplicação de 

uma súmula em face da garantia da regular tramitação dos pro-

cessos e visando a maior celeridade processual, tendo por fun-

damento basilar a competência que qualquer julgador possui 

para analisar a sua própria competência, sendo garantida a 
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aplicação do princípio da Kompetenz– Kompetenz. 

É sabido que o artigo 109 da Constituição Federal de 

1988 trouxe em seu rol das causas que competem ao juiz federal 

julgar, sendo entabuladas no inciso “I”, as causas em que a 

União, suas autarquias ou empresas públicas forem interessadas 

como autoras, rés, assistentes ou oponentes, assim como resta 

aclarado pela súmula 150 do STJ que a competência para decidir 

sobre a existência de interesse jurídico é da Justiça Federal. 

Mas, realmente é necessária a remessa dos autos que tra-

mitam na Justiça Estadual à Justiça Federal apenas para analisar 

se há ou não o interesse de algum dos entes entabulados no artigo 

109, I da Constituição Federal? 

Sem sombra de dúvidas, a aplicação forçada do entendi-

mento sumulado torna a lide mais demorada que o necessário e 

provoca danos processuais por muitas vezes irreparáveis, além 

de afastar o princípio que garante ao julgador sua competência 

mínima para analisar a sua própria competência. Ocorre que o 

entendimento foi firmado pela corte Superior de Justiça brasi-

leira em 1996, há mais de 20 (vinte) anos atrás, não sendo estra-

nho ao histórico de embates processuais brasileiros que a súmula 

150 do STJ e a necessidade de sua inaplicabilidade entrassem 

em pauta. 

Afinal, é possível o afastamento da aplicabilidade da sú-

mula 150 do STJ? Se sim, quais são as condições que possibili-

tam? Sabendo da adaptação do sistema jurídico brasileiro à uti-

lização do sistema de precedentes, as decisões atuais do próprio 

Superior Tribunal de Justiça estabelecem algum entendimento 

acerca do tema? Essas são algumas das questões que este artigo 

se propõe a discutir, não exaustivamente, mas por amor ao de-

bate. 

Para o presente trabalho foram realizadas várias pesqui-

sas, a nível doutrinário e jurisprudencial, para chegar à conclu-

são do artigo, visando analisar, em amplos aspectos, a aplicabi-

lidade da teoria dos precedentes, em especifico os recursos 
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especiais repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça 

que tratam sobre a temática da afastabilidade de uma Súmula 

editada pelo próprio STJ, a Súmula 150. 

Destarte, durante as pesquisas foram observados proces-

sos envolvendo a temática dos Seguros Habitacionais do Sis-

tema Financeiro de Habitação, onde seguradoras privadas ale-

gam o interesse da Caixa Econômica Federal para compor a lide, 

mesmo se tratando muitas vezes de apólices de seguros privadas, 

o que fez surgir à necessidade de o Superior Tribunal de Justiça 

firmar o entendimento do REsp nº 1.091.363/SC, de que para 

ocorrer o declínio de competência da Justiça Estadual à Justiça 

Federal deveria a quem alegar o interesse, comprovar documen-

talmente o interesse jurídico da CEF, sendo por obvio, a ratio 

decidendi do leading case citado, criando o precedente para a 

afastabilidade da aplicação automática da Súmula 150 do STJ 

face ao novo entendimento exarado em sede de RR (Recursos 

Repetitivos) . 

Portanto, foi possível analisar o leading case, em face da 

existência da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça e a 

possibilidade de afastar ou não a sua aplicação automática a luz 

do principio da Kompetenz-Kompetenz, o que será evidenciado 

e analisado nas seções do presente trabalho. 

 

2 KOMPETENZ–KOMPETENZ: BREVES CONSIDERA-

ÇÕES 

 

Em breves linhas, faz-se necessário tecer considerações 

acerca do tema da Kompetenz–Kompetenz, visto que se trata de 

uma ideia que “assumiu o status de princípio da teoria geral do 

processo e do direito”, como afirma Eduardo Talamini, em seu 

artigo3 que pontua o tema. 

 
3 TALAMINI, Eduardo. Competência-competência e as medidas anti-arbitrais preten-
didas pela Administração Pública. Revista de Arbitragem e Mediação, 2016. Dispo-
nível em: 
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Luiz Fernando Guerrero afirma em seu artigo sobre os 

princípios da arbitragem que “[...] o princípio da Kompetenz–

Kompetenz, grafado em alemão, do modo consagrado pela dou-

trina nacional e estrangeira, determina que cada julgador é com-

petente para analisar a sua própria competência”.4 

É importante destacar que, hodiernamente, o princípio 

que surgiu como parte da teoria geral do processo tornou-se apli-

cável, também, à arbitragem com o advento da Lei nº 

13.129/2015, destacando que “o árbitro está autorizado a apre-

ciar de ofício sua própria competência [...]”5 o que de plano de-

nota a importância e a atualidade do princípio em comento. 

Trazendo para a competência dos juízes estaduais, nas 

lições de Athos Gusmão Carneiro6, é necessário afirmar que a 

atividade jurisdicional é uma “atividade provocada”, não exis-

tindo jurisdição sem ação. Sendo assim, ao provocar a atividade 

jurisdicional, o que se espera é que o juízo distribuído para apre-

ciar o feito seja dotado de competência para analisá-la, sendo 

uma atividade indeclinável, somente podendo ser exercida, caso 

a caso, pelo juiz natural.7 

Nessa toada, introduzindo a linha argumentativa do pre-

sente artigo, importa trazer à baila que o Kompetenz–Kompetenz 

é o princípio que afirma que todo juiz é dotado de competência 

para avaliar, e declarar, sua própria competência, ou 

 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblio-
teca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RArbMed_n.50.09.PDF>. 
Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
4 GUERRERO, Luís Fernando. Princípios da Arbitragem não são entendidos por 
completo. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-jul-10/luis-guerrero-
principios-arbitragem-nao-sao-entendidos-completo> Acesso em: 13 de setembro de 
2019. 
5 CERQUEIRA, Carla. Arbitragem no Brasil lei nº 13.129/2015. Disponível em: 
<https://carlaluizacerqueira.jusbrasil.com.br/artigos/555193223/arbitragem-no-bra-
sillei-n-13129-2015> Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
6 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e Competência. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 8. 
7 CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e Competência. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 12. 
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incompetência, para atuar nos processos que lhe são distribuí-

dos, aclarando que nenhum magistrado é completamente incom-

petente, pois, mesmo após verificar a sua incompetência abso-

luta para julgar a causa, tem, e exerce, competência para reco-

nhecê-la, pois nunca será reconhecida de oficio8, o que dá azo 

para a importante discussão a ser introduzida. 

Ainda, é necessário apresentar o entendimento que con-

trapõe, em partes, os argumentos trazidos por esse artigo, qual 

seja, o argumento de que a Justiça Federal é, por definição, o 

órgão judicial competente para as causas que tenham como par-

tes os entes elencados no artigo 109, I da Constituição Federal9, 

porém, apenas os casos que são comprovadamente de interesse 

desses entes. 

 

2.1 COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. 

 

Inicialmente, é imperioso realizar um breve estudo 

acerca do que se diz por competência jurisdicional, pois, é exa-

tamente sobre o referido tema que incidirá a necessidade de apli-

cação do princípio da Kompetenz–Kompetenz, que significa 

“Competência– Competência”. 

O Ministro Luiz Fux, ao lecionar sobre a competência 

afirma que: 
A competência do juízo ou competência de atribuições, é 
aquela que é estabelecida em confronto com o caso concreto. 

O próprio critério legal não se vale de apenas um elemento para 

fixá-la. Nessa forma de competência dita “objetiva”, conside-

ram- se a ‘matéria litigiosa’, ‘as pessoas envolvidas na lide’, ‘o 

valor da causa’ e a função a ser exercida no processo’. Em con-

sequência, fala-se em competência em razão da matéria, 

 
8 SAMPAIO JR., José Herval. A incompetência relativa nunca pode ser reconhecida 
de ofício. Disponível em: <https://joseherval.jusbrasil.com.br/artigos/206588720/a-
incompetencia-relativa-nunca- pode-ser-reconhecida-de-oficio> Acesso em: 13 de se-
tembro de 2019. 
9 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2017, p. 1.068. 
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competência em razão da pessoa, competência em razão do va-

lor e competência em razão da função.10 

Com relação ao juiz, “diz-se que um juiz é competente 

quando a função do estado de compor conflitos de interesses é a 

ele atribuída em relação à determinada causa”.11 

Portanto, sobre a competência, e corroborando com a ex-

planação, “a cada órgão do aparelho jurisdicional cabe exercer 

uma parcela da jurisdição, que recebe a denominação de compe-

tência do órgão”12, demonstrando assim que a todo órgão, leia-

se juiz, é dotado de competência para julgar as causas atribuídas 

aos mesmos. 

 

2.2. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA KOMPE-

TENZ-KOMPETENZ NO DIREITO BRASILEIRO, CAU-

SADA PELA EXISTÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ13. 

 

Como dito anteriormente, o Kompetenz–Kompetenz é um 

princípio da teoria geral do processo e do direito, sendo utili-

zado, após o advento da Lei nº 13.129/2015, na arbitragem, de-

monstrando a atualidade e aplicabilidade do princípio no orde-

namento jurídico brasileiro. Assim, em todo vigor de sua aplica-

bilidade, o princípio traz dois efeitos para a competência, o po-

sitivo e o negativo, os quais se traduzem pela concretização do 

poder jurisdicional do julgador, visto que o primeiro analisa, em 

prima facie, a viabilidade de sua atuação no caso concreto; en-

quanto o segundo, que é fruto da decisão do julgador, ratifica 

 
10 FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 
97. 
11 DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil. 10ª ed. Salvador: JusPodivm, 2015, 
vol. 2. p. 649. 
12 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 59ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2018, p. 432. 
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça–Súmula 150. Corte Especial. Data de Julga-
mento: 07 de fevereiro de 1996. Data da Publicação: DJ13 de
 fevereiro de 1996. P. 2.608. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2010_10_capSumula150.pdf> Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
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sua incompetência para atuar no caso.14 

Assim, é importante trazer à discussão a possibilidade de 

sua aplicação ao processo civil em geral, ou seja, especifica-

mente falando das causas que tramitam em Varas da Justiça Es-

tadual em que uma das partes sinaliza a possibilidade de inte-

resse de algum dos entes elencados no rol do artigo 109, inciso 

I da Constituição Federal. Esse fato ocasiona a remessa dos au-

tos à alguma das Varas da Justiça Federal da região, devido à 

impossibilidade de julgamento pelo juiz estadual, por advento 

da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.15 

O que se pretende aclarar com o presente tópico é a ne-

cessidade da mitigação do entendimento sumulado que emperra 

as engrenagens do sistema judicial nos casos envolvendo a te-

mática, a fim de que os juízes estaduais possam exercer a análise 

de sua competência, ao invés de declarar sua incompetência ex 

officio sem exercer a análise dos autos para comprovar, de fato, 

o interesse jurídico afirmado e, por consequência a sua incom-

petência, ou competência para julgar a demanda. 

Assim, tal ato de remeter ex officio o processo à Justiça 

Federal apenas para que essa diga se há ou não o interesse jurí-

dico de algum dos integrantes do artigo 109, I da CF/88, trata-se 

de um verdadeiro atraso processual causado pela aplicação da 

Súmula publicada há mais de 20 anos, impedindo que o sistema 

caminhe de mãos dadas com a sociedade, a qual avança diutur-

namente para o futuro, sendo inadmissível que o sistema judi-

ciário, o qual rege e decide as relações privadas, seja a ancora 

que dificulte o bom avanço legal. 

 

2.3 NECESSIDADE DO EXAME DA COMPETÊNCIA PELO 

 
14 DALE, Izadora Faria Freitas Azeredo. Os Princípios Norteadores da Arbitragem. 

JUSBRASIL, 2016. Disponível em: <https://izadoradale.jusbrasil.com.br/arti-
gos/333037119/os-principios-norteadores-da-arbitragem?ref=serp> Acesso em: 13 
de setembro de 2019. 
15 Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justi-
fique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 
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JUIZ ESTADUAL: APLICAÇÃO DO KOMPETENZ–KOM-

PETENZ FACE À SÚMULA 150 DO STJ. 

 

Adentrando ao tema do presente artigo, é importante tra-

zer à baila que a necessidade do exame de competência pelo juiz 

estadual se faz necessária pela admissibilidade da mera alegação 

de interesse jurídico por parte de algum dos entes enumerados 

pelo artigo 109, I da CF, ocasionando o declínio de competência 

à Justiça Federal pela existência da Súmula 150 do STJ, reti-

rando de plano a competência do juízo estadual de analisar a sua 

própria competência, fato este que não deveria ocorrer. 

Nas palavras de Mauricio Gasparini, ao analisar o Ante-

projeto do Código de Processo Civil de 2015, o mesmo aduz 

que: “Pelo princípio da Kompetenz–Kompetenz, todo juiz tem 

um mínimo de competência, ou seja, todo juiz é também o juiz 

de sua competência, sendo-lhe possibilitado examinar sua pró-

pria competência”.16 

Visto isso, é importante afirmar que, por mais incompe-

tente que o juiz possa ser para examinar uma demanda, sempre 

restará a ele uma competência “residual” para verificar a sua 

própria competência jurisdicional.17 

No mesmo caminhar, Diamvutu Lino, em seu artigo so-

bre o princípio da competência – competência na arbitragem vo-

luntária, trouxe a seguinte consideração sobre o tema: 
[...] a competência do tribunal arbitral para decidir sua própria 

competência fundamenta-se na aplicação extensiva ou análoga 

do princípio segundo o qual qualquer autoridade é competente 

 
16 GASPARINI, Mauricio. Princípio da Kompetenz–Kompetenz x Unidade de Juris-

dição - Anteprojeto do Novo CPC. Disponível em: <http://hierarquiadinamica.blo-
gspot.com/2013/08/principio-da-kompetenz- kompetenz-x.html> Acesso em: 13 de 
setembro de 2019. 
17 GASPARINI, Mauricio. Princípio da Kompetenz–Kompetenz x Unidade de Juris-
dição - Anteprojeto do Novo CPC. Disponível em: <http://hierarquiadinamica.blo-
gspot.com/2013/08/principio-da-kompetenz- kompetenz-x.html> Acesso em: 13 de 
setembro de 2019. 
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para apreciar a sua própria competência [...].18 

Ainda, Giuseppe Chiovenda afirma que, não sendo reti-

rada a competência do julgador para analisar a sua competência, 

ou mesmo que o fosse, esse a possui para conhecer as demais 

questões processuais19, ou seja, o doutrinador quis dizer que 

todo juiz é competente para conhecer de sua competência, assim 

como as demais questões processuais que chegam ao seu conhe-

cimento. Assim, quem tem obrigação de se pronunciar sobre a 

validade da demanda, é o mesmo que se pronuncia sobre a com-

petência20, que nos casos em tramite perante a Justiça Estadual, 

é o juiz estadual, a quem foi distribuída a demanda. 

Portanto, tem-se que há uma problemática, no tocante à 

aplicação do princípio da Kompetenz–Kompetenz, ocasionada 

pela aplicabilidade automática da Súmula 150 do STJ, visto que 

a mesma anula, de plano, a competência que o juiz estadual tem 

de analisar a sua própria competência, ocasionando prejuízos 

processuais no tocante à celeridade da justiça e, consequente-

mente, por muitas vezes, ao resultado útil do processo, como 

será demonstrado no correr desse artigo. 

 

3 CASES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE 

ORIGINARAM A SÚMULA 150 DO STJ VS. PREJUIZOS 

CAUSADOS POR SUA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

 
18 LINO, Diamvutu. O princípio da competência-competência na arbitragem volun-
tária. Trabalho apresentado na Conferência proferida na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Agostinho Neto, 2009. Disponível em: <https://www.josemigueljudicear-
bitration.com/xms/files/02_TEXTOS_ARBITRAGEM/01_Doutrina_Scolars-
Texts/procedural_rules_and_process/competencia_competencia diamvutu.pdf>. 
Acesso em 13 de setembro de 2019. 
19 “En este casopodría parecer que, no siendo despojado El juez sino de La competên-
cia para conocer de la competência, sigue competente para conocer de las demás cu-
estiones procesales”. CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de Derecho Procesal Ci-
vil. Madrid: REUS, 1925, p. 365. 
20 “El conocimento sobre la validez de la demanda corresponde a quien tiene la obli-
gación de pronunciar sobre la competência”. CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de 
Derecho Procesal Civil. Madrid: REUS, 1925, p. 365. 
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Para o melhor entendimento do tema, é necessário desta-

car a origem da referida Súmula, o que decorreu de uma série de 

decisões do Superior Tribunal de Justiça até o ano de 1996, ori-

ginando a necessidade de sumular o entendimento reiterado. 

Nesse sentido, importa destacar que o entendimento de 

que deveria haver o declínio de competência nesses casos, vem 

de uma longa linha de decisões, tendo uma delas origem no Con-

flito de Competência nº 171-RO, de relatoria do Ministro Barros 

Monteiro, o qual afirmou em 1989 que: “[...] O juízo com-

petente para decidir se há interesse jurídico na interveniência 

da União é a própria Justiça Federal, daí não ser vinculativa a 

citação dela promovida na Justiça Estadual [...]”.21 

Assim também decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 

durante o julgamento do Recurso Especial nº 52.726/SP, o Mi-

nistro Relator Ruy Rosado de Aguiar, ao proferir seu voto, des-

tacou que o motivo para o qual seria aplicado o entendimento – 

posteriormente utilizado para fundamentar a edição da Súmula 

150 – de que deveria ser declinada a competência do juízo esta-

dual para o juízo federal, in verbis: 
[...] nestes casos, tenho sempre ressaltado que a remessa dos 
autos à Justiça Federal é simplesmente para resguardar a sua 

competência na avaliação do interesse da União, sem antecipar 

com isso a real existência do alegado interesse na causa, para 

o que devem ser examinados os argumentos aduzidos no V. 

Acórdão recorrido.22 

O que se extrai do voto do relator do Recurso Especial 
 

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça–Conflito de Competência: 171-RO 
(89.0007374-5), Relator:  Ministro Barros Monteiro. Suscitante: Juízo Federal da 1ª 
Vara - RO, Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vilhena- RO. Data de 
Julgamento: 21 de junho de 1989. Data da Publicação: DJ 21 de agosto de 1989. Dis-
ponível em: <https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumu-

las- 2010_10_capSumula150.pdf> Acesso em 13 de setembro de 2019. 
22 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - REsp: 52.726/SP (94.24979-9), Relator: 
Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Recorrente: União, Recorrido: Honório Antunes de 
Souza de cônjuge. Data de Julgamento: 21 de fevereiro de 1995. Data da Publicação: 
DJ 27 de março de 1995. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/re-
vista/eletronica/stj-revista-sumulas-2010_10_capSumula150.pdf> Acesso em 13 de 
setembro de 2019. 
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citado, é o fato de que em 1995, ano de sua publicação, o pensa-

mento era de que em qualquer hipótese, para “resguardar” a 

competência da Justiça Federal para avaliar o interesse da União, 

seria realizado o declínio de competência; isso mesmo sem com-

provada a real existência do alegado, o que de plano causa uma 

insegurança jurídica às partes que buscam perante a Justiça Es-

tadual a tutela de seus direitos. 

Sobre a ausência de comprovação da real existência do 

interesse jurídico, Marcus Vinícius Rios Gonçalves afirmou que 

“não é sempre que o juiz estadual deve remeter os autos à Justiça 

Federal para que ela aprecie o interesse da União, mas só quando 

o pedido de interesse estiver razoavelmente fundado”.23 

Assim, é importante reafirmar que a Súmula 150 não 

deve ter sua aplicação automática, pois, como dito anterior-

mente, é necessário existir fundamentos bem arrazoados, de-

vendo a sua interpretação ser realizada com ressalvas.24 

Nesse baile, a insegurança jurídica se faz presente ao 

passo que, ao visar à segurança jurídica para os entes elencados 

no artigo 109, I da Constituição Federal – tendo como exemplo 

os casos das ações de seguro habitacional oriundas do SFH (Sis-

tema Financeiro de Habitação) de particulares contra segurado-

ras privadas – o juiz Estadual se vê em um verdadeiro dilema, 

qual seja, a aplicação automática da Súmula 150 do STJ, ou uti-

lizar de sua competência para analisar com base no caso con-

creto se há ou não o interesse jurídico citado pela parte suscitante 

de tal interesse e decidir sobre sua competência. 

Por fim, o que vemos é a aplicação da referida Súmula 

sem, sequer, o juiz estadual exercer tal exame probatório, indu-

zido pela aplicação sumular. Ou seja, esse, por força da pratica 

e habito, apenas pela mera alegação de interesse (muitas vezes 

infundada por parte de um dos entes do artigo 109, I da 
 

23 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Processo Civil, Volume I: 
Teoria Geral e Processo de conhecimento. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 64. 
24 Novo Curso de Processo Civil, Volume I: Teoria Geral e Processo de conhecimento. 
6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 64. 
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Constituição Federal), declina de sua competência para que o 

juiz federal exerça o dever de analisar a existência ou não do 

interesse jurídico; o que causa a interrupção dos processos, 

atraso na resolução da lide e, por obvio, prejuízos às partes inte-

ressadas. 

Com isso, é importante destacar o que Guilherme Veiga 

Chaves aclarou sobre o tema, discorrendo sobre o novo posicio-

namento do STJ quanto à “inaplicabilidade da Súmula 150”, in 

verbis: 
[...] privilegiando os princípios da economia, da celeridade e 

razoabilidade e plausibilidade, o Superior Tribunal de Justiça 
firmou novo posicionamento declarando a inaplicabilidade da 

Súmula 150 quando a própria corte já firmou jurisprudência 

declarando a ausência do alegado interesse do ente Federal, po-

dendo o juiz estadual apreciar a plausibilidade e a razoabili-

dade do pedido interventivo e rejeitá-lo. Isso tem contribuído 

para evitar maior tardança na prestação jurisdicional.25 

Com o precedente criado pelo Superior Tribunal de Jus-

tiça, deu-se início à uma grande batalha diuturna para que o no-

vel entendimento venha a prevalecer diante da existência da Sú-

mula 150 do STJ. 

É de suma importância que o julgador estadual entenda 

que o verbete da referida Súmula não o torna automaticamente 

incompetente para julgar a demanda, apenas afirma que essa 

análise de competência, nos casos da intervenção de terceiros de 

um dos entes do artigo 109, inciso I da CF, deve ser realizada 

por um juiz Federal, sem a confirmação de sua incompetência, 

visto que para ocorrer o declínio da Justiça Estadual à Justiça 

Federal, esse deve ocorrer mediante o reconhecimento da in-

competência absoluta, o que não é o caso. 

Ainda assim, ocorrendo o reconhecimento da incompe-

tência absoluta, os atos praticados pelo juiz incompetente não 

serão anulados, devendo preservar todas as decisões até o 

 
25 CHAVES, Guilherme Veiga. A inaplicabilidade automática da Súmula 150 do STJ. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2008-jun-05/inaplicabilidade_automa-
tica_sumula_150_stj> Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
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momento proferidas, pois, o mesmo é dotado de competência até 

que se comprove a sua incompetência para julgar a demanda.26 

Destarte, a remessa dos autos à Justiça Federal sem a pré-

via análise de fatores que comprovem o interesse jurídico dos 

entes elencados no artigo 109, inciso I da CF/88 é de fato um 

grave erro, culminando em danos aos processos que podem ser 

irreparáveis, como é o caso dos processos de seguro habitacional 

envolvendo os financiamentos do SFH para imóveis adquiridos 

antes do ano de 1988 e que possuem vícios estruturais ocasiona-

dos pela inobservância das boas práticas de engenharia civil, o 

que põe em risco à integridade das construções e a vida dos mo-

radores. 

No citado case do seguro habitacional, os adquirentes 

buscam a tutela jurisdicional para obter reparos em suas residên-

cias, devido aos vícios de construção cometidos durante suas 

obras, e que são garantidos por seguradoras privadas. O que a 

demora para julgar a causa acarreta devido à aplicação automá-

tica da Súmula 150 do STJ, é o grande risco de desabamento das 

residências pela ausência de reparos necessários à estrutura fí-

sica dos imóveis, sendo uma das graves consequências do retar-

damento, e indiscutível morosidade do sistema judiciário cau-

sado por um entendimento de mais de 20 (vinte) anos de exis-

tência. 

Assim, é notório que a aplicação automática da Súmula 

150 do Superior Tribunal de Justiça é, em certos casos, uma in-

justiça em sua essência pura da palavra. Basta analisar os casos 

envolvendo a temática dos seguros habitacionais, que será no-

tado o massivo retorno das causas reafirmando a competência 

do juiz estadual para julgá-las; contudo, aplicando o princípio da 

Kompetenz – Kompetenz, o julgador estadual (juiz natural), do-

tado de competência para avaliar os requisitos e provas do 

 
26 GUEDES, Tcharlye. Competência segundo o Novo Código de Processo Civil. Dis-
ponível em: <https://tcharlye.jusbrasil.com.br/artigos/298715595/competencia-se-
gundo-o-novocodigo-de-processo-civil> Acesso em: 13 de setembro de 2019. 
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interesse jurídico do interveniente, poderia ter obtido o mesmo 

jurisdictio, ou seja, afirmando a sua competência jurisdicional, 

evitando todo esse desperdício temporal e danos aos processos.27 

 

4 A FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ À LUZ 

DO PRINCÍPIO KOMPETENZ – KOMPETENZ: A LUTA 

PARA GARANTIR A PARIDADE DE ARMAS ENTRE O ES-

TADO E O DIREITO DO PARTICULAR À TRAMITAÇÃO 

REGULAR DO PROCESSO 

 

Ao realizar um breve estudo de casos nos Tribunais pá-

trios, foi possível identificar uma verdadeira gama de processos 

remetidos à Justiça Federal por juízes estaduais e que tiveram 

seu retorno à Justiça Estadual após meses e até mesmo anos, para 

que fosse dada continuidade ao regular processamento do feito, 

o que demonstra o quão prejudicial é o declínio de competência 

apenas pela existência, e aplicação automática, do verbete da Sú-

mula 150 do STJ. 

Em trâmite no judiciário alagoano, é visível a quantidade 

de processos envolvendo a temática do seguro atrelado ao Sis-

tema Financeiro de Habitação, onde a seguradora que garante os 

prêmios é privada. Ocorre que, por malícia e visando atrasar o 

correr da lide, as seguradoras privadas afirmam que tais seguros 

importam em interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, 

fato este que não corresponde à realidade por serem, como já 

dito, apólices de seguro garantidas por Seguradoras privadas. 

Nessa toada, a discussão chegou até o Superior Tribunal 

de Justiça, originando o julgado do REsp n. 1.091.363/SC e do 

REsp n. 1.091.393/SC, que foram os “leading cases”28 para a 

 
27 PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação da Sentença Civil. São Paulo: Sa-
raiva, 2001, p. 34. 
28 Nas lições de Guido Fernando Silva Soares, em sua obra “Common Law: Introdu-
ção ao Direito dos EUA, RT, 1999. ” (P. 40-42), leading case é “uma decisão que 
tenha constituído uma regra importante em torno da qual outras gravitam”, no caso, o 
que este tenta demonstrar é que o “leading case” cria o precedente que terá força 
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aplicação de sua decisão como precedente repetitivo aos tribu-

nais inferiores. 

Por essas veredas, importa trazer a lume que há uma obri-

gação aos juízes de seguir os precedentes dos Tribunais superi-

ores, haja vista que tal obrigação vem da norma, qual seja o ar-

tigo 927, inciso III do Código de Processo Civil. Portanto, os 

precedentes possuem autoridade tal qual a norma.29 

Trazendo os precedentes repetitivos do STJ à tona, vi-

sando evitar os prejuízos processuais outrora citados e objeti-

vando maior celeridade processual às lides em que a Caixa Eco-

nômica Federal afirma seu interesse sem, sequer, acostar docu-

mentos que comprovem a necessidade de sua intervenção, os 

julgadores da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidi-

ram por aplicar requisitos cumulativos para que a houvesse o 

declínio de competência, ou seja, relativizando, assim, a aplica-

ção da Súmula 150 nos casos envolvendo o pseudo interesse da 

União, suas autarquias e empresas públicas. 

Visto isso, é necessário observar as considerações reali-

zadas no julgamento do REsp n. 1.091.393/SC, de relatoria da 

Ministra Maria Isabel Gallotti: 
[...] Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no 

âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH [...] O in-

gresso da CEF na lide somente será possível a partir do mo-

mento em que a instituição financeira provar documentalmente 

o seu interesse jurídico [...] Na hipótese específica dos autos, 

tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vincula-

ção dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurí-
dico da CEF para integrar a lide.(EDcl nos EDcl no RE-

CURSO ESPECIAL N. 1.091.393 – SC (2008/0217717-0), 

Relatora 

Ministra Maria Isabel Gallotti, R. para Acórdão Ministra 

Nancy Andrighi, julgado em, Brasília (DF), 10 de outubro de 

2012) 

 
obrigatória para casos análogos futuros. 
29 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes Judiciais e o Direito Processual Civil. 3ª 
ed., Salvador: JusPodivm, 2019, p. 214. 
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É necessário, portanto, para que se aplique a súmula 150 

do STJ, que o juízo estadual analise se estão preenchidos os re-

quisitos enumerados no citado julgado, devendo a Caixa Econô-

mica Federal (empresa pública) comprovar documentalmente o 

seu interesse jurídico. 

Nesse amparo, é necessário traduzir a comprovação, pois 

se faz presente o elemento da prova, que segundo Deltan Del-

lagnol, trata-se de uma demonstração da existência de prova de 

um fato, significando que existem elementos de informação dos 

quais, a partir desses, pode-se concluir que a afirmação do fato 

é verdadeira. Portanto, há o dever de comprovar o “factum pro-

bans” e o “factum probandum”.30 

Também sobre o tema de provas, impende aclarar que 

prova documental é toda coisa que, por força da atividade hu-

mana, seja capaz de representar um fato, ou seja, é toda coisa  na 

qual estejam inseridos símbolos que transmitam ideias ou de-

monstrem ocorrência de fatos.31 

Tendo como amparo o pensamento sintetizado de Fredie 

Didier Jr., ainda é possível aprofundar ainda mais o conceito de 

prova. Ipsis litteris: 
[...] A prova dos fatos se faz por meios adequados a fixá-los em 

juízo. Os meios de provas variam conforme a natureza do ato, 

podendo um mesmo fato ser provado por vários meios. No pro-

cesso, os meios de prova precisam ser juridicamente idôneos 

(art. 369, CPC).32 

Com a aplicação dos requisitos cumulativos dos leading 

cases, ou precedentes, que afastam a aplicabilidade automática 

da Súmula 150 do STJ, tem-se a verdadeira concretização da 

função jurisdicional propriamente dita, quer dizer, o julgador 

não irá simplesmente realizar o ato jurídico, ele agirá conforme 

 
30 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As Lógicas das Provas no Processo. Porto Ale-
gre: Livraria do Advogado, 2018. p. 17. 
31 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova. 13ª ed. 
Salvador: JusPodivm, 2018. Vol. II. p. 205. 
32 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova. 13ª ed. 
Salvador: JusPodivm, 2018. Vol. II. p. 49. 
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o direito, seus princípios e suas operações jurídicas, nas palavras 

de Carnelutti, visto que tal ato produzirá o próprio direito.33 

O que se busca com a tentativa árdua e diária de haver 

uma mitigação da aplicação automática da Súmula analisada, é 

o que Rudolf Von Ihering eternizou em seus pensamentos, ao 

passo que afirmou em sua obra “A luta pelo direito” que o direito 

não é apenas pensamento, mas uma força viva. 

Trazendo para o caso em tela, o verdadeiro estado de di-

reito é alcançado quando, do mesmo modo em que o julgador 

aplica o entendimento da Súmula em casos específicos, esse 

também pondera os casos em que a aplicação não deve ser auto-

mática, gerando assim a flexibilização da mesma enquanto se 

busca pela essência do direito; a justiça entre as partes.34 

Por fim, é de se destacar o posicionamento de Teresa Ar-

ruda Alvim, quando essa destaca que as súmulas, no direito bra-

sileiro, foram pensadas para expressar a interpretação dos Tri-

bunais, porém, elas serão uma recomendação, que muitas vezes 

serão desconsideradas pelas próprias Cortes de Justiça que às 

editou. Nas palavras da autora, “[...] no máximo capaz de persu-

adir acerca da interpretação das normas.”35, afirmando assim que 

mesmo ciente da existência de uma súmula sobre determinado 

tema, cabe ao juiz da causa analisar a sua aplicabilidade ao caso 

concreto, concedendo equilíbrio entre decisões e a individuali-

dade da lide. 

 

4.1 PRECEDENTES REPETITIVOS VINCULATIVOS. 

 

Os precedentes são as decisões judiciais tomadas à luz de 

um caso concreto, tendo como resultado a sua aplicabilidade em 

 
33 CARNELUTTI, Francesco. Discursos sobre o Direito. São Paulo: Habermann, 
2009. p. 55. 
34 IHERING, Rudolf Von. A Luta Pelo Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 35. 
35 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários ao Novo Código de Pro-
cesso Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.168. 
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julgamentos de casos semelhantes. 

Neste sentido, Fredie Didier Jr. explica que o que se 

aplica aos casos análogos não é em si a própria decisão, mas sim 

a ratio decidendi, induzindo uma regra geral que poderá ser apli-

cada em situações semelhantes, “assim, as razões de decidir do 

precedente é que operam a vinculação [...]”.36 Com relação à ra-

tio decidendi, Didier Jr. Leciona que é o elemento normativo do 

precedente (ratio decidendi) que se encontra nas fundamenta-

ções das decisões.37 

Ainda, com relação ao efeito vinculativo: 
[...] como o próprio nome sugere, diz-se que o precedente é 

vinculativo /obrigatório (biding precedent), ou dotado de bi-

ding authority (autoridade vinculante), quando tiver eficácia 

vinculativa em relação aos casos que, em situações análogas 

lhe forem supervenientes.38 

Através da possibilidade de aplicação dos precedentes 

vinculativos, se vê que há a evolução jurídica acontecendo no 

poder judiciário nacional, pois, o juiz que antes apenas declarava 

a lei, ou proferia julgado individual a partir de uma norma geral, 

passou a reconstruir o sistema normativo jurídico através da in-

terpretação dos casos concretos, adotando os precedentes atuais 

das Cortes Superiores de Justiça e aplicando-os, mesmo que es-

ses precedentes sejam de interpretação diferente do que os ante-

riormente exarados pelas mesmas Cortes de Justiça, demons-

trando que o poder judiciário vem respeitando a evolução da so-

ciedade.39 

Portanto, resta evidente a importância da vinculação dos 

novos entendimentos dos Tribunais Superiores e a importância 

 
36 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10ª Ed. Salvador: 

JusPodivm, 2015, Vol. 2. p. 446- 447 
37 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10ª Ed. Salvador: 
JusPodivm, 2015, Vol. 2. p. 447. 
38 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 10ª Ed. Salvador: 
JusPodivm, 2015, Vol. 2. p. 455. 
39 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. 3ª Ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. p. 42. 
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da observância destes pelos Tribunais e juízes inferiores, como 

aclara o artigo 927, inciso III40 do Código de Processo Civil.  

 

4.2 LEADING CASE: RESP Nº 1.091.363/SC E A NECESSI-

DADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PARA JUSTI-

FICAR O INTERESSE JURÍDICO QUE PODERÁ OCASIO-

NAR O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 

 

No que se refere ao tema, é preciso trazer à baila que fo-

ram analisados alguns cases em tramite perante o Superior Tri-

bunal de Justiça, sendo necessário destacar o Recurso Especial 

nº 1.091.363/SC  – de origem do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina –, o qual trata sobre o Sistema Financeiro de Habitação, 

especificamente o seguro Habitacional obrigatório aos adquiren-

tes de imóveis dentro desse sistema e a alegação de interesse ju-

rídico por parte da Empresa Pública – Caixa Econômica Federal 

–; o que, em argumentos forçosos da CEF e da seguradora con-

tratada, deveria gerar o declínio de competência à Justiça Fede-

ral por advento da Súmula 150 do STJ. 

Nesse passo, o Recurso Especial gira em torno da discus-

são causada pela alegação da seguradora privada, e da Caixa 

Econômica Federal, de que os recursos que serviriam para o pa-

gamento dos seguros requeridos pelos segurados seriam prove-

nientes do FCVS (Fundo de Compensação de Variação Salarial), 

administrado pela Caixa Econômica Federal, porém, tais alega-

ções foram feitas sem comprovação documental de que havia, 

 
40 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucio-
nalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetiti-
vos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria cons-
titucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vincula-
dos. 
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de fato, a afetação dos recursos do FCVS. 

Ao ocorrer à manifestação no processo por parte dos mu-

tuários – segurados –, afirmando que tais argumentos não passa-

vam de mera alegação que visava protelar o processo, o juízo 

determinou que a Caixa Econômica e a Seguradora ré apresen-

tassem as provas documentais de que haveria sim uma afetação 

do FCVS nos casos em que envolvessem os imóveis construídos 

até o ano de 1988, visto que no ano de 1989, quando por meio 

da portaria nº 48/88, a administração do FCVS passou a ser exer-

cida pela CEF. 

Nesse amparo, os suscitantes, CEF e Seguradora, não 

conseguiram acostar documentos comprobatórios de seu inte-

resse jurídico que pudesse justificar a remessa dos autos à Justiça 

Federal. 

Assim, ao julgar o Recurso Especial que tornou-se o le-

ading case, o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendi-

mento de que para justificar a remessa dos autos à Justiça Fede-

ral, o interessado em alegar o interesse deverá comprová-lo do-

cumentalmente, expondo, além do lapso temporal de 1989 até 

2008, a comprovação de que os recursos do FCVS seriam afeta-

dos e correriam riscos de serem exauridos a partir do pagamento 

das indenizações vindas do  processo  que  estaria  sendo  anali-

sado  no  momento,  o  que  claramente  nunca  restou compro-

vado, visto que tanto os recursos pagos às Seguradoras, quanto 

a compra dos imóveis do caso concreto, foram adquiridos ante-

riormente ao ano de 1988. 

Acerca do arrazoado, é imperioso rememorar a existên-

cia dos já citados Recursos Especiais Repetitivos nº 

1.091.363/SC e 1.091.393/SC, através dos quais o Superior Tri-

bunal de Justiça firmou os requisitos cumulativos para que o juiz 

estadual analise o interesse da empresa pública federal, Caixa 

Econômica, nos processos em que essa afirmar seu interesse ju-

rídico. 

Ainda, os recursos repetitivos, observando a luz da teoria 
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do fato jurídico de Marcos Bernardes de Melo, são elementos 

nucleares do suporte fático, ingressando no plano da existência. 

Ainda, Marcos Ehrardt Junior, ao tecer seus comentários sobre 

a citada teoria do fato, afirma que apenas se leva em conta a 

“concreção dos dados fáticos necessários à incidência da norma 

jurídica”, estando assim na porta de entrada do mundo jurídico, 

observando que os precedentes estão dentro do plano da existên-

cia . 

Destarte, a partir do momento em que há a intervenção 

de terceiros de algum dos entes do artigo 109, I da Constituição 

Federal nos processos, cabe ao juiz estadual exercer a sua par-

cela de jurisdição, admitindo ou não as alegações de interesse, 

devendo este analisar os requisitos mínimos para comprovar a 

veracidade das afirmações, que serão realizadas por meio de pro-

vas admitidas em direito . 

Portanto, há a possibilidade e a necessidade de o juiz es-

tadual exercer a sua competência para analisar as provas e deci-

dir se é, ou não, competente para julgar a ação, aplicando o prin-

cípio da Kompetenz-Kompetenz por consequência da superação 

da Súmula, a afastando devido à existência de novos entendi-

mentos do STJ em sede de recursos especiais repetitivos, sendo 

obrigatória sua observância pelos Tribunais vinculados a ele, 

sendo a inteligência do artigo 927 do CPC.  

 

4.3 O PRINCÍPIO KOMPETENZ–KOMPETENZ E A NECES-

SIDADE DE MITIGAÇÃO DA APLICAÇÃO AUTOMÁ-

TICA DA SÚMULA 150 DO STJ: OVERRULING (SISTEMA 

DE SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES). 

 

O overruling é a superação de um entendimento norma-

tivo, no caso uma Súmula, que pode se dar de forma tácita, pela 

aplicação do precedente mais recente nos casos em que pode-

riam haver a aplicação do antigo. Ou seja, é a técnica que realiza 

a superação de um posicionamento anterior sobre o mesmo 
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objeto que será julgado, técnica essa, diga-se de passagem, é es-

sencial para que o sistema judicial possa evoluir.  

Nesse amparo, é importante salientar que no caso em 

análise, a mudança jurisprudencial vem ocorrendo de forma pau-

latina da ratio decidendi  dos julgados, porém com muita relu-

tância em muitos Tribunais; como é o exemplo do Tribunal de 

Justiça de Alagoas. 

Ademais, o overruling poderá ocorrer tanto de forma ex-

pressa quanto implícita , porém, a forma implícita não seria a 

mais adequada. 

O motivo gerador da inadequação da superação implí-

cita, é que toda superação de precedente judicial deverá ser ca-

tegoricamente justificada, pois, como já afirmado, a teoria dos 

precedentes é baseada na segurança jurídica, que visa à paridade 

de direitos aos jurisdicionados. 

Assim, no que se refere à temática do presente artigo, é 

necessário ter em mente que a superação de um precedente 

ocorre quando o antigo precedente, no caso, a Súmula 150 do 

STJ, não está mais em consonância com a segurança jurídica, 

pois de breve análise de sua aplicabilidade se denota a grave in-

segurança ocasionada aos jurisdicionados que buscam a tutela 

da justiça visando à celeridade de seus processos e o resguardo 

de seus direitos face às partes litigantes que tentam forçar o in-

gresso da União, suas Autarquias ou das Empresas Públicas Fe-

derais. 

No caso do leading case citado, é uma nítida brecha para 

as partes que queiram protelar as lides exerçam a tática maliciosa 

de acusar o interesse de um ente do artigo 109, I da Constituição 

Federal, para tentar impor uma morosidade desnecessária, ou até 

mesmo se ver livre de arcar com os pagamentos dos seguros ha-

bitacionais. 

Portanto, é mister afirmar que a aplicação do overruling 

é imprescindível para que possa ser garantido o movimento em 

busca de um judiciário harmônico e hierarquicamente 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1539_ 

 

 

Respeitado por todas as suas instâncias, alterando e apli-

cando às suas decisões os entendimentos mais atuais dos Tribu-

nais Superiores, visando assim a garantia de um sistema unifi-

cado e pacificado dentro da sistemática de precedentes, tal ob-

servância obrigatória, muitas vezes é deixada de lado pelos jul-

gadores devido à aplicação automática da Súmula superada, 

sendo necessária a “reeducação” dos julgadores para que esses 

se adaptem ao sistema de precedentes ao qual o Código de Pro-

cesso Civil remete. 

 

4.4 FUNDAMENTOS QUE RATIFICAM A COMPETÊNCIA 

DO JUIZ ESTADUAL PARA ANALISAR SUA PRÓPRIA 

COMPETÊNCIA EM CASOS ENVOLVENDO ALEGAÇÕES 

DE INTERESSE DOS ENTES ELENCADOS NO ARTIGO 

109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA FLE-

XIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. 

 

Diante de todo o exposto no presente artigo, se fez clara 

a necessidade da aplicação do princípio da Kompetenz – Kom-

petenz para a ocorrência da mitigação da aplicação automática 

da Súmula 150 do STJ, pois, a sua existência pressupunha que 

haveria a necessidade de, sempre que houvesse a intervenção de 

um terceiro elencado no artigo 109, I da CF, sem realizar o jul-

gamento acerca de sua competência, o juiz estadual se veria obri-

gado a declinar de sua competência à Justiça Federal. Todavia, 

com a existência do novel entendimento exarado pelo STJ atra-

vés dos recursos repetitivos n. 1.091.393/SC e 1.091.363/SC, 

ambos oriundos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, houve 

a mitigação da aplicação automática da Súmula no caso con-

creto. 

Além disso, houve a criação de um critério para que o 

juiz estadual pudesse exercer sua competência para analisar a 

própria competência para julgar a lide, devendo observar 
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requisitos enumerados no item “3”41 do julgado modelo, qual 

seja o leading case, REsp n 1.091.393/SC, o que auxilia na rati-

ficação do entendimento de que o juiz estadual pode analisar se 

há ou não interesse do ente federal, demonstrando assim, mais 

uma vez, a superação do tema engessado de que apenas o juiz 

federal seria competente apenas para analisar se havia ou não o 

interesse jurídico dos entes do 109, I da CF. 

Contudo, mesmo com toda a força dos precedentes vin-

culativos e a atualização dos Tribunais Superiores sobre o tema, 

o judiciário brasileiro ainda está caminhando em passos curso 

para acompanhar tal avanço de técnica de interpretação de nor-

mas e princípios, afinal, os juízes estaduais ainda continuam 

aplicando em casos análogos automaticamente a súmula 150 do 

STJ. 

Ravi Peixoto, ainda sobre o tema dos precedentes afirma 

que “é inegável que o Brasil ainda caminha na construção de um 

sistema de precedentes. As alterações normativas são apenas o 

primeiro passo.”42, portanto, observando as boas colocações 

doutrinárias de Ravi Peixoto, é necessário que o operador do di-

reito no Brasil passe por um processo de adaptação para tornar-

se apto a pensar adequadamente com a teoria dos precedentes.43 

Logo, se faz necessária a consolidação do overruling do 

precedente anterior, fazendo com o que os juízes estaduais pas-

sem a exercer sua competência para analisar a competência para 

julgar as causas envolvendo o possível interesse dos entes elen-

cados no inciso I do  artigo 109 da constituição Federal, afas-

tando assim a Súmula 150 do STJ para permitir a análise de com-

petência estabelecida pelo leading case REsp 1.091.363/SC, 

prevendo a obrigatoriedade de que a parte suscitante do interesse 

 
41 [...] O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que 
a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico [...] 
42 PEIXOTO, Ravi. Superação do Precedente e Segurança Jurídica. 3ª ed., Salvador: 
JusPodivm, 2018. p. 136. 
43 PEIXOTO, Ravi. Superação do Precedente e Segurança Jurídica. 3ª ed., Salvador: 
JusPodivm, 2018. p. 137. 
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comprove aos autos a existência do interesse jurídico, provas 

que serão analisadas pelo juízo estadual, aplicando o princípio 

da Kompetenz-Kompetenz. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, a importância em trazer a discussão, 

além de pelo amor ao debate, reside ao passo que mesmo sendo 

sabido que a edição da Súmula 150 do STJ ocorreu no ano de 

1996, e os novos precedentes aplicados pelo STJ datarem a partir 

do ano de 2012 na sistemática de recursos especiais repetitivos, 

os Tribunais e juízes estaduais ainda relutam em não aplicar os 

precedentes atuais em seus julgados, realizando a aplicação au-

tomática da Súmula 150, remetendo os autos à Justiça Federal, 

sem comprovação de interesse jurídico. 

Nesse passo, o que restou evidenciado e decidido pelo 

Superior Tribunal de Justiça, é que deve o julgador estadual 

exercer a sua competência para verificar se há, ou não, o preen-

chimento dos requisitos probatórios do interesse dos entes elen-

cados no rol do artigo 109, inciso I da Constituição Federal de 

1988. 

Visto isso, é importante aclarar que, por mais que o tema 

do julgado do REsp. 1.091.363/SC do STJ trate sobre os seguros 

habitacionais, o que denota-se do caso trazido à baila é a ratio 

decidendi, ou seja, a razão de decidir dos ínclitos Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça, sendo esta a própria personificação 

da aplicação do princípio da Kompetenz-Kompetenz, ou, em sua 

tradução, Competência-Competência face à Súmula 150 do STJ, 

tendo como base a possibilidade de o juízo Estadual exercer sua 

competência para verificar os requisitos comprobatórios da ale-

gação de interesse jurídico da União, suas autarquias e empresas 

públicas, decidindo, por fim, se o mesmo é competente ou não 

para julgar a demanda. 

Portanto, visto todo apanhado doutrinário, histórico de 
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julgados do sistema judicial brasileiro e argumentos trazidos à 

baila, a aplicação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça 

não deve ser automática, pois, mesmo coexistindo no sistema 

judicial com os novos entendimentos exarados pelo STJ na sis-

temática de recursos repetitivos, a Súmula pode ser aplicada, ou 

afastada para que o juiz estadual realize seu mister de avaliar sua 

própria competência para julgar os casos que lhe são atribuídos, 

e por fim, evitando prejuízos processuais e temporais que uma 

remessa desnecessária à Justiça Federal ocasionaria, primando, 

assim, pela celeridade processual e respeitando o princípio da 

Kompetenz- Kompetenz para que cada julgador possa exercer a 

sua competência jurisdicional. 
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