
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 2011477-07.2014.815.0000

RELATOR: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE: Arlindo Evaristo Nascimento e outros
ADVOGADO: Rochele Karina Costa Moraes
AGRAVADO: Federal de Seguros

PROCESSUAL  CIVIL  –  Agravo  de
instrumento –  Ação indenizatória – Seguro
habitacional  –  Declinação da competência
do juízo – Irresignação – Consideração de
interesse da Caixa Econômica Federal  no
feito  –  Ausência  de  manifestação  da
empresa pública no feito – Necessidade de
intimação  da  instituição  para  pronun-
ciamento  –  Inteligência  das regras
dispostas na Lei nº 13.000/2014 – Nulidade
da  decisão – Reconhecimento de ofício  –
Jurisprudência  firmada  pelo  TJPB  –
Aplicação do  art.  557,  “caput”,  do  CPC –
Recurso prejudicado – Seguimento negado.

-  “A  CEF  deverá  ser  intimada  nos
processos que tramitam na Justiça Comum
Estadual  que tenham por  objeto a  extinta
apólice pública do Seguro Habitacional do
Sistema  Financeiro  de  Habitação  -
SH/SFH,  para  que  manifeste  o  seu
interesse em intervir no feito.” (§6º do art. 1-
A da Lei 13.000/2014).

- “Não há como declinar da competência e
remeter os autos à Justiça Federal quando
não  houver  nos  autos  requerimento  da
Caixa  Econômica  Federal  demonstrando
interesse  em  intervir  na  lide.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20124315320148150000,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES
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FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO, j. em 03-03-2015).

Vistos, etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido de  efeito  duspensivo, interposto por  Arlindo Evaristo Nascimento e
outros em face  da  decisão interlocutória  de  fls.  93/94,  que determinou a
remessa  dos  autos  à  Justiça  Federal,  em  razão  da incompetência
superveniente  do  juízo  estadual  para  processar  e  julgar  ações  de  seguro
habitacional, ajuizadas em face da Federal de Seguros S/A. 

Em  suas  razões  recursais,  os  mutuários
afirmam,  em  síntese, o  não  preenchimento  dos  requisitos  exigidos  no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.393-SC, pugnando pela
desconsideração do interesse da Caixa Econômica na lide e continuidade do
processo nesta Justiça Comum Estadual.  

É o que importa relatar.

DECIDO:

Joeirando  os  autos,  observa-se  que  os
agravantes se insurgiram contra a decisão do magistrado que declinou da
competência,  determinando a remessa dos autos principais  para a Justiça
Federal, em razão do interesse da Caixa Econômica Federal no feito.

Com  efeito,  sobre  a  matéria,  já  se
pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO  HABITACIONAL.
DECLARAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO.
DISCUSSÃO  SOBRE  EVENTUAL  INTERESSE  DA
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  NA  LIDE.
OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA
PÚBLICA.  DETERMINAÇÃO  EXPRESSA  PREVISTA
NA LEI 13.000/2014. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO.
NULIDADE DA INTERLOCUTÓRIA RECONHECIDA
DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO
PREJUDICADO. 
-  A  CEF  deverá  ser  intimada  nos  processos  que
tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por
objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para
que manifeste o seu interesse em intervir no feito. (§6º
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do art. 1-A da Lei 13.000/2014)
-  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECLARAÇÃO  DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AGRAVADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁ-  RIA.  SEGURO
HABITACIONAL.  DISCUSSÃO SOBRE O INTERESSE
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE. FALTA
DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE  OITIVA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
NULIDADE  RECONHECIDA  EX  OFFICIO.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC.
RECURSO  PREJUDICADO.  Consoante  Lei  n.
13.000/2014,  atinente,  entre  outros  pontos,  às
demandas de seguro habitacional de interesse da Caixa
Econômica  federal,  vê-se  que  a  declaração  de
incompetência  da  Justiça  Estadual  em  razão  do
interesse  da Caixa Econômica federal  na lide  deverá
ser precedida de sua intimação, somente após o que o
magistrado poderá avaliar, efetivamente, se tal interesse
subsiste ou não.  É que o interesse,  a priori,  é  apenas
potencial,  já  que  haverão  casos  em  que  a  instituição
poderá  não  possuir  interesse  de  agir.  Tendo  em
consideração  a  ausência  de  intimação  da  empresa
pública em referência (cef), para fins de oportunização
de  prazo  para  manifestar  seu  interesse  na  lide,
justificando  ou  não  a  remessa  dos  autos  à  justiça
federal,  deve-se entender pela nulidade do decisum a
quo, a qual pode ser reconhecida ex officio, tendo em
vista  a  imperatividade  de  tal  formalidade  legal,  em
razão do que deve ser julgado prejudicado o recurso.
Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro
no artigo 557, caput, do CPC, reconheço a nulidade ex
officio da decisão agravada, porquanto em desrespeito a
formalidade  legal  aplicável  à  espécie,  devendo  o
magistrado analisar a questão da competência suscitada
apenas após a oitiva da CEF, e, consequentemente, julgo
prejudicado o agravo de instrumento interposto.” (TJPB
–  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20128593520148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 14-04-2015) 

Assim, de fato, após a entrada em vigor da
Lei  13.000/2014,  restou  determinado  que  a  CEF  intervirá,  em  face  do
interesse  jurídico,  nas  ações  judiciais  que  representem  risco  ou  impacto
jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas.

Dispôs a referida norma:

“Art. 1º-A. Compete à Caixa Econômica Federal – CEF
representar judicial e extrajudicialmente os interesses do
FCVS.
§ 1º A. CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas
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ações  judiciais  que  representem  risco  ou  impacto
jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na
forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.”

No  entanto,  o  §6º  do  mesmo  dispositivo
prevê  que  a CEF deverá ser  intimada nos processos que tramitam na
Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice pública
do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – SH/SFH.

Por fim, os parágrafos 7º e 8º põem fim a
qualquer dúvida, na medida em que estabelecem que:

“§ 7º Nos processos em que a apólice de seguro não é
coberta pelo FCVS, a causa deverá ser processada na
Justiça Comum Estadual. 
§  8o  Caso  o  processo  trate  de  apólices  públicas  e
privadas,  deverá  ocorrer  o  desmembramento  do
processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos
pleitos  fundados  em  apólices  do  ramo  público,
mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas
referentes às demais apólices.”

Neste passo, se nos processos em que a
apólice de seguro não é coberta pelo FCVS a causa deverá ser processada
na Justiça Comum Estadual,  ocorrendo o inverso,  ou seja,  se a apólice é
coberta pelo FCVS, deverá a lide seguir o trâmite perante a Justiça Federal. 

Referido entendimento, inclusive, é o mais
recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  Seguro
habitacional.  Interesse  jurídico  da  Caixa  Econômica
Federal.  Competência  da  justiça  federal.  Incidente  de
processo repetitivo.  Art.  543-c do CPC. Existência de
requisitos  para  reconhecimento  de  litisconsórcio
passivo.  Súmula  n.  7/STJ.  Litisconsórcio  ativo.  Valor
individual  da  causa  inferior  a  sessenta  salários
mínimos.  Competência  absoluta  do  juizado  especial
federal. Súmula n. 83/STJ.  Agravo improvido.”   (STJ;
AREsp  605.643;  Proc.  2014/0278972-7;  RS;  Terceira
Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  DJE
02/12/2014) 

No caso dos autos,  a decisão de 1º grau
desobedeceu  comando  expresso  na  Lei  13.000/2014,  na  medida  em que
reconheceu a incompetência do juízo sem sequer intimar a empresa pública
para  se  manifestar  na  lide,  razão  pela  qual  a  declaração  da  nulidade  do
“decisum” é medida que se impõe.
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Neste  sentido,  importante  transcrever  as
seguintes decisões desta Corte Estadual:

AGRAVO  INTERNO.  DECLARAÇÃO  DE
INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  AGRAVADO.  AÇÃO
SECURITÁRIA.  HABITAÇÃO.  DISCUSSÃO  SOBRE O
INTERESSE  DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA
LIDE.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO.  DECISÃO
TOMADA  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº
13.000/2014.  NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL.
APLICABILIDADE  IMEDIATA.  NECESSIDADE  DE
OITIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  PREJUDICADAS
AS DEMAIS QUESTÕES.  Em que  pese  a  decisão  ter
sido tomada quando da vigência da MP nº 633/13, lei
posterior (13.000/2014) introduziu novo regramento, de
ordem processual, com previsão expressa de que em tais
litígios,  a  declaração  de  incompetência  em  razão  do
interesse da Caixa Econômica Federal na lide deverá
ser precedida de sua intimação, somente após o quê o
magistrado poderá avaliar, efetivamente, se tal interesse
subsiste ou não. É que o interesse, a princípio, é apenas
potencial, já que haverão hipóteses em que a instituição
poderá  não  possuir  interesse  de  agir.  Além  disso,
considerando que a norma de natureza processual tem
aplicação imediata, entendo que não seria possível, neste
momento,  dispensar a formalidade legal  e  examinar o
mérito  do  recurso,  até  porque,  o  próprio  magistrado
afirmou ter, recentemente, intimado a Caixa Econômica
Federal para se manifestar. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20073936020148150000,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 06-
04-2015).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
RESPONSABILIDADE  OBRIGACIONAL.  SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.  VÍCIOS  DE
CONSTRUÇÃO.  COMPETÊNCIA  DECLINADA.
REMESSA  DOS  AUTOS  À  JUSTIÇA  FEDERAL.
IRRESIGNAÇÃO  DOS  MUTUÁRIOS.  INTERVENÇÃO
DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  NO  FEITO.
AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA NA JUSTIÇA ESTADUAL
RECONHECIDA.  PRECEDENTES.  REFORMA  DO
DECISUM  VERGASTADO.  PROVIMENTO.  -  Não  há
como declinar  da  competência  e  remeter  os  autos  à
Justiça  Federal  quando  não  houver  nos  autos
requerimento  da  Caixa  Econômica  Federal
demonstrando interesse em intervir na lide. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20124315320148150000,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
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NOBREGA COUTINHO , j. em 03-03-2015) (Destaques
inexistentes nas redações originais).

Por  todo o exposto,  de  ofício,  promovo a
anulação  da decisão  interlocutória  questionada,  restando  prejudicado  o
presente agravo,  razão pela qual  nego-lhe seguimento, com fulcro no art.
557, “caput”, do CPC. 

 
Publique-se. Intimem-se. Oficie-se.

João Pessoa, 28 de abril de 2015.
 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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