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SÚMULA N. 324

Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a 

Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, 

supervisionada pelo Ministério do Exército.

Referências:

CF/1988, art. 109, I.

Lei n. 6.855/1980.

Lei n. 7.750/1989.

Precedentes:

CC 18.009-DF (3ª S, 10.09.1997 – DJ 06.10.1997)

CC 21.671-DF (2ª S, 22.09.1999 – DJ 29.11.1999)

CC 34.889-MA (2ª S, 09.06.2004 – DJ 04.10.2004) 

CC 36.641-MS (2ª S, 23.04.2003 – DJ 19.12.2003)

REsp 481.965-DF (4ª T, 20.03.2003 – DJ 23.06.2003)

Corte Especial, em 03.05.2006

DJ 16.05.2006, p. 214





CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 18.009-DF (96.0048178-4)

Relator: Ministro Fernando Gonçalves

Autor: Manoel Martins de Souza

Advogados: Humberto Barbosa de Castro e outros

Ré: Fundação Habitacional do Exército - FHE

Advogado: Murilo B. Barros

Suscitante Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal

Suscitado: Juízo de Direito da 20ª Vara Cível de Brasília - DF

EMENTA

Constitucional. Competência. Fundação Habitacional do 
Exército.

1. Esta Corte já fi rmou entendimento no sentido da competência 
da Justiça Federal para processar e julgar ações em que as fundações 
públicas federais (Fundação Habitacional do Exército) fi gurem como 
partes (art. 109, I, CF).

2. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo 
Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do confl ito e declarar 
competente o Suscitante, Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 
Federal. Votaram com o Relator os Ministros Felix Fischer, José Dantas, Cid 
Flaquer Scartezzini, Anselmo Santiago, Vicente Leal e José Arnaldo. Ausentes, 
justifi cadamente, os Ministros Edson Vidigal e William Patterson.

Brasília (DF), 10 de setembro de 1997 (data de julgamento).

Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Presidente

Ministro Fernando Gonçalves, Relator

DJ 06.10.1997



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

376

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Fernando Gonçalves: Cuida-se de confl ito negativo de 

competência suscitado entre o Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do 

Distrito Federal e o Juízo de Direito da 20ª Vara Cível de Brasília-DF, em ação 

ordinária de cobrança proposta contra a Fundação Habitacional do Exército - 

FHE.

O Juízo Estadual declinou da sua competência sob a tese de, malgrado 

a personalidade jurídica de direito privado, sua atividade é caracterizada pela 

prestação de serviços à sociedade e está equiparada à empresa pública federal.

O Juízo Federal, por sua vez, suscitou o presente confl ito ao argumento 

de que a Terceira Seção desta Corte fi rmou entendimento no sentido de que as 

fundações públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal têm foro 

na Justiça Comum Estadual.

Nesta Corte, a douta Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se 

pela competência do Juízo suscitante.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Fernando Gonçalves (Relator): Esta Seção já firmou 

entendimento no sentido da competência da Justiça Federal para o 

processamento e julgamento de ações em que as fundações públicas sejam 

partes, eis que equiparadas às autarquias, observado o disposto no art. 109, I da 

Constituição Federal.

Neste sentido transcrevo:

Constitucional e Processual Civil. Conflito negativo de competências. 
Reclamação trabalhista. Servidora pública vinculada a Fundação Pública Federal. 
Regência da Lei n. 8.112/1990. Causa petendi: equiparação salarial. Competência 
da Justiça Federal.

I. A jurisprudência do STJ e do STF equipara as fundações públicas federais 
às autarquias federais, tendo em vista a gestão do interesse público, gozando 
aqueles, com isto, do foro federal (art. 109, I, da CF).

II. Confl ito conhecido e dirimido em favor do juízo federal suscitado. (CC n. 
15.380-SE, Rel. Ministro Adhemar Maciel, DJU 10.06.1996)
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In casu, a par da Fundação Habitacional do Exército ser pessoa jurídica de 

direito privado, foi instituída e é supervisionada pelo Ministério do Exército, 

aplicável, portanto, o dispositivo constitucional.

Ante o exposto, conheço do confl ito e declaro a competência do Juízo 

Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitante.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 21.671-DF (98.4945-2) (8.727)

Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito

Autores: Wildes Lúcio Adão e outro

Réus: Fundação Habitacional do Exército - FHE e outro

Suscitante: Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Brasília-DF

Suscitado: Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás

EMENTA

Confl ito de competência. Fundação Habitacional do Exército. 

Cobrança de seguro de vida. Justiça Federal. Seção Judiciária do 

Distrito Federal.

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação de cobrança 

de seguro proposta contra fundação pública federal, por aplicação do 

art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

2. Não tendo a fundação “agência, sucursal ou regional em Goiânia-

GO”, capital onde proposta a ação, e não estabelecendo o contrato o 

local onde a obrigação deve ser cumprida, deve a ação ser processada e 

julgada na Seção Judiciária do Distrito Federal, onde a pessoa jurídica 

tem sua sede, a teor da aplicação do art. 100, inciso IV, alíneas a e d, 

do Código de Processo Civil, esta última combinada com o art. 950, 

caput, do Código Civil.

3. Confl ito conhecido para declarar competente a Justiça Federal 

da Seção Judiciária do Distrito Federal.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Senhores Ministros 

da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do confl ito e 

declarar competente um dos juízes da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

Votaram com o Relator os Senhores Ministros Aldir Passarinho Júnior, Nilson 

Naves, Eduardo Ribeiro, Waldemar Zveiter e Ari Pargendler. Ausentes, 

ocasionalmente, os Senhores Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira e Ruy 

Rosado de Aguiar. Ausente, justifi cadamente, o Senhor Ministro Cesar Asfor 

Rocha.

Brasília (DF), 22 de setembro de 1999 (data do julgamento).

Ministro Barros Monteiro, Presidente

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Relator

DJ 29.11.1999

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: Confl ito negativo de 

competência estabelecido entre o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Brasília-

DF, suscitante, e o Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado 

de Goiás, suscitado, havendo dissenso sobre qual a Justiça competente para 

processar e julgar ação de cobrança de seguro de vida proposta por Wildes 

Lúcio Adão e Iraci Pereira Adão contra a Fundação Habitacional do Exército e 

a Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex.

Opina o Dr. Miguel Guskow, ilustrado Subprocurador-Geral da República, 

pela competência da Justiça Federal (fl s. 63 a 70).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (Relator): A Fundação 

Habitacional do Exército é uma fundação pública federal, criada pela Lei n. 

6.855/1980, supervisionada pelo Ministério do Exército, com atuação em todo 

o território nacional e com sede e foro em Brasília-DF, nos termos do Estatuto 
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de fl s. 49. Nesse caso, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça 

Federal, conforme tem decidido esta Corte. Anote-se:

Constitucional. Competência. Fundação Habitacional do Exército.

1. Esta Corte já fi rmou entendimento no sentido da competência da Justiça 
Federal para processar e julgar ações em que as fundações públicas federais 
(Fundação Habitacional do Exército) fi gurem como partes (Art. 109, I, CF).

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 4ª 
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. (CC n. 18.009-DF, 3ª Seção, Relator o 
Senhor Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 06.10.1997)

Competência. Fundação Universidade de Brasília - FUB. Execução fi scal.

I - É da competência da Justiça Federal processar e julgar execução fiscal 
proposta por entidade pública contra fundação local instituída pelo poder 
público federal. Com efeito, referida fundação é equiparada à autarquia federal, 
para os efeitos do Art. 109, I, da Constituição Federal. Precedentes.

II - Confl ito de que se conhece, a fi m de declarar-se a competência do MM. 
Juízo Federal suscitante. (CC n. 18.084-DF, 1ª Seção, Relator o Senhor Ministro 
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 08.12.1996)

Competência. Fundação Federal.

Causa ajuizada contra a Fundação IBGE. Competência da Justiça Federal, 
consoante reiterada jurisprudência, no sentido de que as fundações federais 
equiparam-se aos entes autárquicos, para os efeitos do Art. 109, I, da Constituição. 
Confl ito conhecido, declarando-se a competência do MM. Juízo Federal suscitado. 
(CC n. 14.746-SE, 2ª Seção, Relator o Senhor Ministro Costa Leite, DJ de 13.11.1995)

Na espécie, entretanto, a ação deve ser remetida a um dos Juízos Federais 
da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde tem sede a fundação pública, haja 
vista que, conforme esclarece o Juízo Federal da Seção Judiciária de Goiás, não 
consta tenha a fundação pública agência, sucursal ou regional em Goiânia-GO e 
o contrato não estabelece seja a obrigação cumprida na referida cidade. Afasta-
se, desde logo, assim, a aplicação da regra do art. 100, inciso IV, alínea b, do 
Código de Processo Civil. Literalmente, observe-se a argumentação do Juízo 
Federal:

(...)

Nos termos do art. 100, IV, a, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a 
sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica.

A Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, regida pela Lei n. 
6.855/1980, com as alterações da Lei n. 7.750/1989 e por normas constantes de 
seu estatuto, é uma sociedade civil que tem sede e foro na cidade de Brasília-DF.
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O art. 100, IV, d, do mesmo Código, contém uma norma especial para as ações 
relativas ao cumprimento de obrigações contratuais.

Na ação ordinária os Autores pretendem a cobrança de indenização especial 
em decorrência da morte do segurado principal.

De fato, trata-se de uma obrigação contratual, cujo instrumento jurídico 
dispõe, verbis:

Em caso de sinistro, o benefi ciário ou membro da família do Segurado 
deverá recorrer a uma das Unidades Regionais da FHE ou à sede em Brasília 
(DF), para as providências relativas às coberturas do Seguro. (fl s. 29v).

O 42º BMTz, local onde estava lotado o segurado, é uma unidade militar do 
Exército, que não funciona como agência, sucursal ou unidade regional da FHE. 
Pelo menos, não há prova nos autos em contrário.

Não há cláusula consignando o cumprimento da obrigação em Goiânia. O fato 
de o contrato de adesão (fl s. 30) ter sido assinado em Goiânia, não signifi ca, tão-só 
por isso, que nesta Capital exista agência, sucursal ou regional da FHE. Parece-me, 
à toda evidência, que o formulário em questão pode ser encaminhado, por razões 
práticas, obviamente, por malotes do 42º BMTz, ou mesmo pelo correio. (fl s. 56-
57)

A respeito da sede da pessoa jurídica, trago, a propósito, os seguintes 

precedentes:

Confl ito de competência. Ação indenizatória. Sociedade de economia mista. 
Município de São Paulo-SP.

1. A sociedade de economia mista, como pessoa jurídica de direito privado, 
não tem foro privilegiado, devendo seguir as regras gerais de competência.

2. Hipótese em que a presente ação indenizatória deve ser processada na 
Comarca de São Paulo - SP, seja com base na sede da ré (art. 94, caput, c.c art. 100, 
inciso IV, alínea a, do CPC), sociedade de economia mista, seja considerando o 
local do fato causador dos danos (art. 100, inciso V, alínea a), do CPC.

3. Confl ito de competência conhecido para determinar a remessa dos autos à 
Comarca de São Paulo. (CC n. 18.279-SP, 2ª Seção, Relator o Senhor Ministro Carlos 
Alberto Menezes Direito, DJ de 16.03.1998)

Processo Civil. Competência. Ação proposta por pessoa jurídica contra o 
Instituto Nacional do Seguro Social.

A ação de pessoa jurídica contra o INSS para se desonerar do recolhimento de 
tributo pode ser proposta no Distrito Federal; aplica-se à espécie o disposto no 
Art. 100, IV, a, do CPC, a cujo teor é competente o foro do lugar onde está a sede, 
para a ação em que for ré a pessoa jurídica.
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Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 70.890-DF, 2ª Turma, Relator o 
Senhor Ministro Ari Pargendler, DJ de 30.06.1997)

Processual Civil. Competência. Ação contra pessoa jurídica. Sede. CPC, Art. 100, 
IV, a. Iapas. Súmula n. 204-TFR.

- Segundo o canon inscrito no Art. 100, IV, a, do CPC, é competente o foro do 
lugar onde tem sede a pessoa jurídica, para as ações contra ela propostas.

- Tendo sido ajuizada ação contra o antigo Iapas no Rio de Janeiro, antes da 
transferência da sede daquela autarquia para o Distrito Federal, não prospera a 
pretensão de ser deslocada a competência para o foro de residência dos autores, 
por afronta ao Art. 100, IV, a, do CPC e a jurisprudência consolidada na Súmula n. 
204-TFR.

- Recurso especial provido. (REsp n. 13.390-RJ, 1ª Turma, Relator o Senhor 
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 28.11.1994)

Por outro lado, no tocante ao local do cumprimento da obrigação, sendo 
o contrato omisso a esse respeito, deve o pagamento do seguro ser efetuado 
no domicílio do devedor, no caso em Brasília-DF, a teor do art. 950, caput, 
do Código Civil. Aplicando a regra especial do art. 100, inciso IV, alínea d, 
do Código de Processo Civil, portanto, competente para processar e julgar a 
demanda é, de fato, o Juízo Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 
conclusão que não confl ita com a norma geral da alínea a do mesmo dispositivo, 
relativa à sede da pessoa jurídica.

Ante o exposto, conheço do confl ito para declarar competente a Justiça 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 34.889-MA (2002/0040697-5)

Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha

Autor: Reginaldo Mourão da Rocha

Advogado: Oziel Vieira da Silva e outros

Réu: Fundação Habitacional do Exército - FHE

Advogado: José de Oliveira Andrade 

Suscitante: Juízo Federal de Imperatriz - SJ-MA

Suscitado: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Imperatriz-MA
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EMENTA

Conflito de competência. Ação de execução por título 
extrajudicial. Seguro de vida em grupo. Fundação Habitacional do 
Exército - FHE. Fiscalização pelo Ministério do Exército e TCU. 
Interesse da União. Competência da Justiça Federal.

A obrigação de prestação de contas, por parte da Fundação 
Habitacional do Exército - FHE, submetida ao Ministério do Exército 
e ao Tribunal de Contas da União decorre do interesse da União na 
fi scalização contábil, fi nanceira e orçamentária estipulada pelo art. 70 
da Constituição Federal, junto aos órgãos da administração direta e 
indireta, especialmente nas instituições administradoras de poupança 
privada ligadas ao Sistema Financeiro da Habitação.

Competência estatuída pelo art. 109, I da Carta Magna, face a 
subordinação fi scalizadora existente.

Conheço do confl ito e declaro a competência do Juízo Federal da 
Subseção Judiciária de Imperatriz - SJ-MA, o suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, 
conhecer do confl ito e declarar competente o Juízo Federal de Imperatriz SJ-
MA, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Fernando 
Gonçalves, Nancy Andrighi, Castro Filho, Antônio de Pádua Ribeiro, Barros 
Monteiro e Humberto Gomes de Barros votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Brasília (DF), 09 de junho de 2004 (data do julgamento).

Ministro Cesar Asfor Rocha, Relator

DJ 04.10.2004

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha: Reginaldo Mourão da Rocha propôs 

ação de execução por título extrajudicial contra a Fundação Habitacional do 
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Exército visando a liquidação de seguro de vida em grupo com base na apólice 

que juntou aos autos.

O ilustre Juiz da Subseção Judiciária de Imperatriz-MA, perante o qual foi 

ajuizada a execução, declinou de sua competência em favor da Justiça Comum, 

sob o fundamento de que, a partir da edição da Lei n. 7.750/1989, a Fundação 

ré deixou de receber recursos federais e de ser regida pelas disposições legais e 

regulamentares relativas às autarquias, fundações públicas e aos demais órgãos e 

entidades da Administração Indireta.

Distribuído o feito ao d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Imperatriz, Estado do Maranhão, este acolheu a preliminar de incompetência 

apresentada nos embargos do devedor e determinou o remessa dos autos à 

Justiça Federal.

A MM. Juíza Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz-MA suscitou o 

presente confl ito de competência (fl s. 39-41).

Com vista dos autos, o ilustre representante do Ministério Público Federal 

argüiu, em preliminar, exceção de incompetência da 3ª Seção, face a distribuição 

originariamente acometida àquele órgão julgador. No mérito, opinou pela 

competência da Justiça Federal da Vara de Imperatriz-MA, nos termos do 

laborioso parecer lançado às fl s. 44-54.

O eminente Ministro Fontes de Alencar, relator originário, determinou a 

remessa dos autos à Presidência deste Tribunal para a redistribuição.

Vieram-me os autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha (Relator): Quanto à preliminar 

levantada pelo Ministério Público Federal, nenhum reparo a se fazer. A ação 

de execução por título extrajudicial proposta visa o recebimento de seguro de 

vida em grupo junto a Fundação Habitacional do Exército, portanto, matéria 

de cunho patrimonial amparada pelo direito privado, sendo competente esta 

egrégia Segunda Seção, nos termos do art. 9º, § 2º, II, do RISTJ.

Relativamente à competência para o julgamento da demanda, também 

assiste razão ao Parquet.
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Os arts. 3º e 4º da Lei n. 7.750/1989 dispõem:

Art. 3º. À Fundação Habitacional do Exército - FHE não serão destinados 
recursos ordinários da União.

Art. 4º. Ressalvadas a supervisão ministerial e as determinações do art. 70 e seu 
parágrafo único da Constituição Federal, à Fundação Habitacional Exército - FHE 
não se aplicam outras disposições legais e regulamentares relativas às autarquias, 
às fundações públicas e aos demais órgãos e entidades da Administração Indireta.

Verifi ca-se que apesar da restrições previstas nos arts. 3º e 4º da Lei n. 

7.750/1989 à Fundação Habitacional do Exército - FHE, quais sejam, corte 

de recursos orçamentários da União e inaplicabilidade de disposições legais e 

regulamentares relativas às autarquias, às fundações públicas e aos demais órgãos 

e entidades da administração indireta, restaram mantidas, contudo, a supervisão 

ministerial e as determinações do art. 70 e seu parágrafo único da Constituição 

Federal.

Tal vinculação decorre do interesse da União na fi scalização contábil, 

fi nanceira e orçamentária junto aos órgãos da administração direta e indireta, 

especialmente nas instituições administradoras de poupança privada ligadas ao 

Sistema Financeiro da Habitação.

Transcrevo trecho do substancioso parecer do ilustre representante do 

MPF:

A ressalva contida no art. 4º, da Lei n. 7.750/1989, no sentido de que 
permanece aplicável à FHE o disposto no art. 70, da Constituição Federal, 
evidencia a persistência de interesse da União, porquanto a entidade 
continuará desenvolvendo suas atividades segundo as diretrizes e orientações 
do Comandante do Exército, aumentando seu campo de atuação para prestar 
assistência social aos militares do Exército Brasileiro e para supervisionar a 
Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, ficando sua autonomia 
vinculada à prestação de contas ao Comandante do Exército (fl s. 51-52).

Assim, a simples ausência de recursos federais, ou ainda, a aplicação de 

legislação de caráter privado ao órgão demandado, não ilide a competência 

estatuída pelo art. 109, I, da Carta Magna, em razão da subordinação 

fi scalizadora existente.

Posto isso, mantendo posicionamento anterior desta Corte, fi rmado em 

hipóteses em que não houve apreciação da matéria à luz da novel legislação (CC 

n. 21.671-DF, relatado pelo eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 
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DJ de 29.11.1999 e CC n. 38.734-MS, relatado pelo eminente Ministro Castro 

Filho, DJ de 06.10.2003), conheço do confl ito e declaro a competência do Juízo 

Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz - SJ-MA, o suscitante.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 36.641-MS (2002/0102163-9)

Relator: Ministro Castro Filho

Autor: Oswaldo Barbosa de Almeida e cônjuge

Advogado: Elenice Pereira Carille e outro

Réu: Fundação Habitacional do Exército - FHE e outro

Advogado: José Afonso Tavares e outros

Suscitante: Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado de 

Mato Grosso do Sul

Suscitado: Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Campo Grande-MS

EMENTA

Confl ito de competência. Fundação Habitacional do Exército. 

Justiça Federal.

Tendo em vista as peculiaridades que envolvem a Fundação 

Habitacional do Exército, compete à Justiça Federal processar e julgar 

ação em que for ela parte.

Confl ito conhecido e declarada a competência do juízo suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Srs. Ministros da 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 

e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do confl ito e 

declarar competente a 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 

do Sul, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
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Os Srs. Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro, Ari 

Pargendler, Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Aldir 

Passarinho Junior e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro-Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

Brasília (DF), 23 de abril de 2003 (data do julgamento).

Ministro Castro Filho, Relator

DJ 19.12.2003

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Castro Filho: Trata-se de conflito de competência 
estabelecido entre o Juízo Federal da Terceira Vara da Seção Judiciária do 
Estado do Mato Grosso do Sul, suscitante, e o Juízo da Sétima Vara Cível de 
Campo Grande, suscitado.

Discute-se a competência para o processamento e julgamento de ação de 
consignação em pagamento e revisão de cláusulas de contrato de fi nanciamento 
de imóvel proposta por Oswaldo Barbosa de Almeida contra a Fundação 

Habitacional do Exército - FHE e Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex.

Proposta a ação perante a Justiça Estadual, o juiz de direito declarou-se 
incompetente, ao fundamento de que este Superior Tribunal de Justiça teria 
decidido pela competência da Justiça Federal, para o julgamento de ações em 
que a Fundação Habitacional do Exército fi gure como parte (fl s. 42-44).

Estes autos referem-se à consignatória e estão apensados aos do Confl ito de 
Competência n. 36.642-MS, originado da ação principal, merecendo apreciação 
e julgamento conjunto.

Instada a manifestar-se, a Subprocuradoria Geral da República, em parecer 
assinado pelo Dr. Francisco Adalberto Nóbrega, opinou pela competência da 
Justiça Federal, suscitante.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Castro Filho (Relator): Com efeito, inúmeros são os 

precedentes desta Corte declarando a competência da Justiça Federal para 
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processar a julgar ações em que as fundações públicas federais, inclusive a 

Fundação Habitacional do Exército, sejam partes. Isso porque tais fundações se 

equiparam às empresas públicas para efeitos de competência (CC n. 27.704-RJ, 

relator Ministro Nilson Naves, DJ de 09.03.2000, CC n. 21.671-DF, relator 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 29.11.1999, e CC n. 29.466-

DF, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 10.10.2000).

No entanto, verifi quei existir recente decisão monocrática, do Ministro 

Ruy Rosado de Aguiar - CC n. 35.469-MA -, em sentido contrário. S. Exª 

exarou o decisum nos seguintes termos, verbis:

Vistos, etc.

1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal de 
Imperatriz-MA, suscitante, e o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da mesma cidade, 
relativo à competência para apreciar ação de execução por título extrajudicial 
proposta por Daniel Lima Alves contra a Fundação Habitacional do Exército, para 
cobrança de R$ 11.617,80, valor da apólice do seguro de vida em grupo a que 
aderiu após incorporar-se ao Exército.

Proposta a ação perante o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz-
MA, este declinou de sua competência em favor da Justiça Estadual.

Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Imperatriz-MA, em 
razão da manifestação da Fundação-Embargante pela incompetência da Justiça 
Estadual, o digno Magistrado determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Diante disso, o Juízo Federal suscitou o presente confl ito, esclarecendo que a 
partir da Lei n. 7.750/1989 fi cou afastada a aplicação do art. 109, IV, da CF/1988 às 
fundações de direito privado.

2. Às fl s. 31 destes autos, verifi co que a Fundação Habitacional do Exército - FHE 
tem personalidade jurídica de direito privado. A jurisprudência deste Tribunal é 
pacífi ca no sentido de que a Justiça Federal não é competente para julgar as ações 
em que fi gurem entidades privadas. Transcrevo abaixo trecho do julgamento do 
CC n. 34.358-RS, 2ª Seção, publicado em 26.03.2002, de minha relatoria:

3. Aplicam-se ao caso os precedentes desta Corte:

Competência. Fundação de Previdência Privada de Direito Privado. 
Reserva de poupança. A Justiça Federal não é competente para o 
julgamento de causas em que uma das partes seja entidade jurídica 
de direito privado (CC n. 21.812-BA, Segunda Seção, rel. o em. Min. 
Bueno de Souza, DJ 08.02.1999).
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Conflito de competência. Refer. Fundação Rede Ferroviária de 
Seguridade Social. Competência da Justiça Comum. 1. Compete à 
Justiça Comum do Estado processar e julgar ação proposta contra 
Refer - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, instituída por 
sociedade de economia mista que não tem foro na Justiça Federal, a 
teor da Súmula n. 42-STJ. 2. A Lei n. 9.364 não desloca a competência 
para a Justiça Federal, eis que, apenas, autorizou a União a pagar, com 
sub-rogação, os débitos da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A junto, 
também, à Refer - Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, 
dentro do montante especifi cado. 3. Não se inclui na competência 
dos juízes federais o julgamento de causas em que fi gure como parte 
entidade fechada de previdência social instituída como fundação (CC 
n. 3.276.2-MG, Segunda Seção, rel. o em. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 
09.11.1992). 4. Confl ito conhecido para declarar competente a Justiça 
Comum do Estado (CC n. 22.656-MG, Segunda Seção, rel. o em. Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 07.12.1998).

3. Isso posto, conheço do confl ito e declaro a competência do Juízo 
de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre-RS. Intimem-se. 
Publique-se.

No caso dos autos, há ainda Lei Federal que determina expressamente 
a não aplicação à FHE das disposições legais e regulamentares relativas 
às “autarquias, às fundações públicas e aos demais órgãos e entidades da 
Administração Indireta” (arts. 3º e 4º da Lei n. 7.750/1989).

3. Diante do exposto, conheço do confl ito e declaro a competência do Juízo 
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz-MA para julgar o feito (DJ de 
17.09.2002).

Na hipótese em julgamento, também verifi quei, da documentação acostada 

aos autos do CC n. 36.642-MS, apenso, que a Fundação Habitacional do 

Exército tem personalidade jurídica de direito privado, como preceitua o artigo 

1º da Lei n. 6.855/1980, além da Portaria n. 8, de 13 de janeiro de 1998, do 

Ministério do Exército, que aprovou o estatuto da referida Fundação. A portaria, 

em seu artigo primeiro, diz:

Art. 1º. A Fundação Habitacional do Exército - FHE, com sede e foro na cidade 
de Brasília-DF, criada pela Lei n. 6.855, de 18 de novembro de 1980, supervisionada 
pelo Ministério do Exército e com atuação em todo o território nacional, tem 
personalidade jurídica de direito privado, finalidade social e tempo de duração 
indeterminado e é integrante do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
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Todavia, é de se não perder de vista que o artigo 31 da mesma Lei n. 

6.855/1980 preceitua:

Art. 31. O patrimônio, a renda e os serviços vinculados às fi nalidades essenciais 
da Fundação Habitacional do Exército - FHE, ou delas decorrentes, pela sua 
origem e natureza, gozam dos privilégios próprios da Fazenda Pública, quanto 
à imunidade tributária, prazos prescricionais, impenhorabilidade, foro, prazos e 
custas processuais.

O artigo 12, por sua vez, que trata dos recursos fi nanceiros da Fundação, 

foi alterado pelo artigo 3º da Lei n. 7.750, de 13 de abril de 1989, citada no 

precedente do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, para retirar os recursos da 

União como fonte daqueles destinados à Fundação, enquanto o artigo 4º da 

referida Lei preconiza, verbis:

Art. 4º - Ressalvadas a supervisão ministerial e as determinações do artigo 
70 e seu parágrafo único da Constituição Federal, à Fundação Habitacional 
do Exército - FHE não se aplicam outras disposições legais e regulamentares 
relativas às autarquias, às fundações públicas e aos demais órgãos e entidades da 
Administração Indireta.

Nada obstante, com a devida vênia, creio dever ser mantido o entendimento 

desta Segunda Seção, no sentido da competência da Justiça Federal. É que, além 

de o artigo 31 da Lei n. 6.855/1980 entre outros privilégios, garantir à Fundação 

Habitacional do Exército o mesmo foro da Fazenda Pública, o parágrafo único 

do artigo 4º da Lei n. 7.750/1989 ressalva fi car mantida a obrigação de a 

Fundação prestar contas ao Ministério do Exército e ao Tribunal de Contas da 

União. Continua ela pois, sendo supervisionada pelo Ministério do Exército, 

porquanto foi criada para benefi ciar, prioritariamente, os militares ativos e 

inativos associados à Poupex.

Ademais, essa Lei n. 7.750/1989 não alterou o artigo 4º da lei criadora da 

Fundação Habitacional do Exército, o qual determina que os bens e direitos 

desta serão incorporados ao patrimônio da União, no caso de sua extinção.

Em razão de tudo isso, continuo a entender que as causas nas quais 

participa a Fundação Habitacional do Exército, devem ser julgadas pela Justiça 

Federal, cuja competência se justifi ca, ainda mais, se se considerar o interesse 

remoto da União, a cujo patrimônio serão incorporados os bens e direitos da 

Fundação, no caso de sua extinção.
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Mantenho, portanto, os fundamentos exarados por ocasião do julgamento 

do CC n. 32.529-DF, do qual fui relator, verbis:

Nessas condições, diante do liame e subordinação ao Poder Executivo e, 
sobretudo, tendo em vista os aportes fi nanceiros derivados dos cofres públicos, a 
entidade merece tratamento semelhante ao dispensado às autarquias, a despeito 
da sua personalidade jurídica de direito privado.

Nesse sentido, é a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Constitucional. Competência. Fundação Habitacional do Exército. 1. 
Esta Corte já fi rmou entendimento no sentido da competência da Justiça 
Federal para processar e julgar ações em que as fundações públicas federais 
(Fundação Habitacional do Exército) fi gurem como partes (art. 109, I, CF). 
2. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 4ª 
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal - grifou-se - (CC n. 18.009-DF - 
Terceira Seção - rel. Min. Fernando Gonçalves - j. 10.09.1997 - DJ 06.10.1997, 
p. 49.872).

Confl ito de competência. Ação de indenização. Fundação municipal. 
Competência da Justiça Estadual.

1. As Egrégias 2ª e 3ª Seções do STJ firmaram o entendimento de que 
as Fundações Federais equiparam-se às entidades autárquicas para efeito 
da fixação da competência da Justiça Federal para julgar as ações a elas 
pertinentes. Na hipótese, porém, a Fundação Assistência, Estudo e Pesquisa 
de Uberlândia é municipal, vinculante a competência da Justiça Comum. 2. 
Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara 
Cível de Uberlândia-MG, suscitado - grifou-se - (CC n. 30.969-MG - Primeira 
Seção - Rel. Min. Francisco Peçanha Martins - j. 26.09.2001 - DJ 15.04.2002, 
p. 00163).

Confl ito de competência. Fundação Habitacional do Exército. Cobrança 
de seguro de vida. Justiça Federal. Seção Judiciária do Distrito Federal. 
1. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação de cobrança de seguro 
proposta contra fundação pública federal, por aplicação do art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal. 2. Não tendo a fundação “agência, sucursal ou regional 
em Goiânia-GO”, capital onde proposta a ação, e não estabelecendo o 
contrato o local onde a obrigação deve ser cumprida, deve a ação ser 
processada e julgada na Seção Judiciária do Distrito Federal, onde a pessoa 
jurídica tem sua sede, a teor da aplicação do art. 100, inciso IV, alíneas a e d, 
do Código de Processo Civil, esta última combinada com o art. 950, caput, 
do Código Civil. 3. Confl ito conhecido para declarar competente a Justiça 
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - grifou-se - (CC n. 21.671-DF 
- Segunda Seção - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j. 22.09.1999 - 
DJ 29.11.1999, p. 00117 - LEXSTJ 127/051).
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Anoto, por último, que recente decisão, da relatoria do Ministro Ari 

Pargendler, proferida no Confl ito de Competência n. 37.682-RS, igualmente 

relacionada à Fundação Habitação do Exército, segue a jurisprudência supra 

citada.

Feitas estas considerações, conheço do confl ito e declaro competente o 

Juízo Federal da Terceira Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso 

do Sul, suscitante.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Relator): Sr. Presidente, 

não obstante as razões alinhadas pelo Ministro Relator, invocando inclusive 

precedente monocrático de V. Exª, e um outro da Terceira Turma, de que S. 

Exª foi relator, e sem embargo da regra de que a competência em matéria 

constitucional não se amplia, tenho, no entanto, que deve prevalecer a orientação 

já fi rmada por este Tribunal em diversos outros precedentes.

Consoante se tem afi rmado, reiteradamente nesta Corte, em matéria de 

confl ito não é conveniente que o Tribunal fi que a oscilar em sua orientação.

Além do mais, os precedentes julgados neste Órgão têm sólida 

fundamentação, pelo que se viu do voto do Ministro-Relator.

Em face do exposto, acompanho o Ministro-Relator, declarando a 

competência da Justiça Federal.

RECURSO ESPECIAL N. 481.965-DF (2002/0164531-8)

Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior

Recorrente: Fundação Habitacional do Exército - FHE 

Advogado: Luiz Antônio Guerra da Silva e outros

Recorrido: Antônio Nonato dos Santos e outro

Advogado: Marcia Pereira dos Santos e outros
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EMENTA

Processual Civil. Fundação Habitacional do Exército. Fundação 
Pública Federal. Ação revisional de cláusula de contrato. Competência 
da Justiça Federal. Conhecimento de ofício. Preclusão inexistente. 
Embargos de declaração opostos a despacho indeferitório de agravo. 
Cabimento. Provimento, de logo, do pedido declinatório. Multa 
procrastinatória afastada. CPC, arts. 535, II, 538 e 557, § 1º. RI-STJ, 
art. 257.

I. Tratando-se de incompetência absoluta, pode e deve 
o juízo ou Tribunal dela conhecer e declinar da sua competência, 
independentemente de provocação da parte.

II. Cabíveis embargos declaratórios contra decisão do relator, 
notadamente em face de omissão no exame do tema, inexistente, na 
espécie, a preclusão.

III. Pertence à Justiça Federal a competência para processar e 
julgar as ações em que é parte a Fundação Habitacional do Exército, 
dada a sua natureza de fundação pública federal (Precedentes do STJ).

IV. Recurso especial conhecido e provido, determinada a remessa 
do feito à Justiça Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas,

Decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. Participaram do julgamento os Srs. Ministros Barros Monteiro 
e Ruy Rosado de Aguiar. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Fernando 
Gonçalves.

Custas, como de lei.

Brasília (DF), 20 de março de 2003 (data do julgamento).

Ministro Aldir Passarinho Junior, Relator

DJ 23.06.2003
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior: Fundação Habitacional do 

Exército - FHE interpõe, pela letra a do art. 105, III, da Constituição Federal, 

recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, assim ementado (fl . 150):

Embargos de declaração. Apontada omissão na decisão que negou seguimento 
ao agravo de instrumento. Incompetência da Justiça Comum para o julgamento 
da demanda. Questão de fundo do recurso. Efeitos infringentes. Impossibilidade. 
Litigância de má-fé. Manutenção. Embargos de declaração rejeitados unânime.

A análise de matéria referente à competência do Juízo comum ou Federal é 
atinente ao mérito do agravo de instrumento, cujo seguimento foi negado.

Para alcançar o objetivo buscado, de modifi cação da decisão monocrática, 
deveria a embargante ter se valido da via recursal prevista no art. 557, § 1º 
do Código de Processo Civil, haja vista a impropriedade da utilização dos 
declaratórios para essa fi nalidade. Vislumbrando-se a ocorrência de litigância de 
má-fé correta se mostra a imposição de multa.

Alega a recorrente que a decisão violou os arts. 535, II, 538 e 557, parágrafo 
primeiro, do CPC, porquanto não foi sanada a omissão apontada nos embargos 
declaratórios alusiva à incompetência absoluta da Justiça estadual para apreciar 
ação em que é ré fundação pública federal, salientando o cabimento do recurso 
em face do vício apontado no despacho do Desembargador relator.

Argumenta que são cabíveis embargos declaratórios contra decisão do 
relator, e que a omissão, no caso, era patente, de modo que não seria a hipótese 
de aviamento de agravo interno, daí a má aplicação do art. 557.

Contra-razões às fl s. 178-183, sustentando que a discussão é de mérito do 
agravo de instrumento, restou preclusa, além do que a competência é mesmo da 
Justiça estadual.

O recurso especial não foi admitido na instância de origem pelo despacho 
presidencial de fl s. 185-186, subindo a esta Corte por força de provimento dado 
ao AG n. 469.404-DF (fl . 191).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior (Relator): Trata-se de recurso 

especial em que se discute sobre o cabimento de embargos declaratórios opostos 
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contra despacho do relator que indeferiu agravo de instrumento aviado pela 

Fundação Habitacional do Exército, em que pretendia o deslocamento da 

competência para a Justiça Federal, para o julgamento de ação revisional movida 

por mutuários.

A FHE é uma fundação pública federal, portanto sujeita à competência 

da Justiça Federal, segundo a interpretação a respeito do Colendo Supremo 

Tribunal Federal, que a assemelha às entidades autárquicas federais.

Nesse sentido:

Confl ito de competência. Fundação Habitacional do Exército. Cobrança de 
seguro de vida. Justiça Federal. Seção Judiciária do Distrito Federal.

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação de cobrança de seguro 
proposta contra fundação pública federal, por aplicação do art. 109, inciso I, da 
Constituição Federal.

2. Não tendo a fundação “agência, sucursal ou regional em Goiânia-GO”, capital 
onde proposta a ação, e não estabelecendo o contrato o local onde a obrigação 
deve ser cumprida, deve a ação ser processada e julgada na Seção Judiciária do 
Distrito Federal, onde a pessoa jurídica tem sua sede, a teor da aplicação do art. 
100, inciso IV, alíneas a e d, do Código de Processo Civil, esta última combinada 
com o art. 950, caput, do Código Civil.

3. Confl ito conhecido para declarar competente a Justiça Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Federal.

(2ª Seção, CC n. 21.671-DF, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, 
DJU de 29.11.1999)

Constitucional. Competência. Fundação Habitacional do Exército.

1. Esta Corte já fi rmou entendimento no sentido da competência da Justiça 
Federal para processar e julgar ações em que as fundações públicas federais 
(Fundação Habitacional do Exército) fi gurem como partes (art. 109, I, CF).

2. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 4ª. Vara 
da Seção Judiciária do Distrito Federal.

(CC n. 18.009-DFC 18009, Rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, DJU de 
06.10.1997).

Destarte, cuida-se de competência absoluta, que deve ser conhecida de 

ofício pelo juízo ou Tribunal.

Ademais, inobstante declinada a competência pelo juízo federal que, 

observe-se, limitou-se a apreciar matéria irrelevante à espécie, qual seja, se havia 
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no contrato cláusula de cobertura do FCVS ou não (fl s. 109-112), a questão não 

precluiu, e havia que ser examinada, preliminarmente, pela Justiça do Distrito 

Federal.

Provocado o tema por petição da FHE, e aceita - indevidamente - a 

competência pelo Juízo de Direito do Distrito Federal, foi interposto agravo de 

instrumento, o qual recebeu despacho do Desembargador relator (fl s. 113-116) 

mantendo incorretamente a competência da instância a quo. Contra o despacho 

aviou a Fundação embargos de declaração, apontando omissão na apreciação da 

questão constitucional (art. 109, I da CF), rejeitados pelo Tribunal de Justiça ao 

argumento de sua impropriedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que cabem 

embargos de declaração contra despacho do relator.

Poderia, é claro, a parte, haver interposto agravo inominado daquele 

despacho, ao pretender efeito infringente do julgado. Todavia, não soa 

desarrazoada a oposição dos aclaratórios, se houve, de fato, omissão na 

apreciação do tema constitucional e da incompetência absoluta da Justiça do 

Distrito Federal, que deve ser proclamada de ofício e não o foi.

Assim, emprestando-se maior largueza aos embargos, notadamente em 

situação de fl agrante incompetência da Justiça do Distrito Federal, reconheço as 

ofensas apontadas.

Seria, em princípio, o caso de se remeter os autos de volta ao Tribunal para 

apreciar o mérito dos aclaratórios.

Mas, em face do princípio da economia processual e como autorizado 

pelo art. 257 do Regimento Interno do STJ, pode-se aplicar, de logo, o direito à 

espécie.

Em assim o fazendo, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, 

para fi rmar a competência da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, à qual devem 

ser os autos principais e acessórios remetidos, afastada, de conseqüência, a multa 

procrastinatória imposta pela Corte a quo.

É como voto.




