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APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 
INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. CONVERSÃO DA 
MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  633/2013  NA  LEI  Nº 
13.000/2014, QUE ALTEROU A LEI Nº 12.409/2011, 
DENTRE OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.  MODIFICAÇÃO 
DA SITUAÇÃO  JURÍDICA DA CAIXA  ECONÔMICA 
FEDERAL  FRENTE  ÀS  AÇÕES  DE  SEGURO 
HABITACIONAL  GARANTIDOS  PELO  FUNDO  DE 
COMPENSAÇÃO  DE  VARIAÇÕES   SALARIAIS 
(FCVS).  MANIFESTAÇÃO  DA EMPRESA ESTATAL 
PELO  INTERESSE  NA  LIDE  EM  RELAÇÃO  A 
ALGUNS  MUTUÁRIOS.  DESMENBRAMENTO  DO 
PROCESSO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL  DA 
PREFACIAL. 

- De acordo com a Lei 13.000/2014, “compete à Caixa 
Econômica  Federal  –  CEF  -,  representar  judicial  e  
extrajudicialmente os interesses do FCVS, bem como à  
União,  por  intermédio  da  Advocacia-Geral  da  União,  
intervir nas ações de que trata o art.  1o-A da Lei no  
12.409, de 25 de maio de 2011, na forma do art. 5o da  
Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, ou avocá-las, na  
forma do art. 8o-C da Lei no 9.028, de 12 de abril de  
1995.”

-  “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.”
(Art. 1º-A, § 8º, da Lei 13.000/2014)

- PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE  

INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  IRRESIGNAÇÃO  EM 

FACE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 

RECONHECEU  INCOMPETÊNCIA  DESTA  JUSTIÇA 

ESTADUAL.  LEI  FEDERAL  Nº  13.000/14.  

MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DA CAIXA  

ECONÔMICA  FEDERAL  FRENTE  ÀS  AÇÕES  DE 

SEGURO  HABITACIONAL  GARANTIDOS  PELO 

FUNDO  DE  COMPENSAÇÃO  DE  VARIAÇÕES 

SALARIAIS  (FCVS).  REQUERIMENTO  DE 

INGRESSO  NA  LIDE  DA  CAIXA  ECONÔMICA 

FEDERAL.  DEMOSTRAÇÃO  DE 

COMPROMETIMENTO  DO  FCVS  ATRAVÉS  DE 

APÓLICE  PÚBLICA  (RAMO  66).  COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  PARA 

CONHECER E JULGAR A LIDE MANUTENÇÃO DA  

DECISÃO  AGRAVADA.  RECURSO  DESPROVIDO.  

Tendo  a  Caixa  Econômica  federal  requerido  

expressamente  seu  ingresso  na  lide,  demostrando  

documentalmente  o  comprometimento  do  FCVS  na  

hipótese, não mais compete a Justiça Estadual julgar a  

lide,  sendo,  pois  devida  é  a  remessa  dos  autos  à  

justiça federal exatamente como decidiu a monocrática  

agravada.  Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao 

agravo  interno  e  mantenho  a  decisão  agravada,  

determinando  o  desmembramento  do  processo  

conforme requerido pela caixa econômica federal,  

com a remessa à justiça federal apenas dos pleitos  

fundados em apólices do ramo 66 (apólice pública),  

mantendo-se nesta justiça as demandas referentes  

às demais apólices.  Por fim, corrija-se a etiqueta da  



capa  dos autos,  fazendo  constar  a  identificação  das  

partes consoante cabeçalho acima. 
(TJPB;  AI  2013070-71.2014.815.0000;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB 
26/03/2015; Pág. 19) 

VISTOS.

Trata-se  de  Recurso  Apelatório  aviado  pela  FEDERAL  DE 
SEGUROS S/A, visando atacar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Campina Grande (fls. 597/606), que, na ação ordinária de indenização 

securitária,  ajuizado  por  Joana  Darc  Noberto  dos  Santos/outros,  julgou 

procedentes  os  pedidos  exordiais,  condenando  a  seguradora  a  pagar  os  danos 

causados  nos  imóveis  sinistrados,  na  forma  detalhada  no  laudo  pericial,  tudo 

corrigido a partir da data da perícia, e juros de 1% ao mês da realização da citação.

Condenou,  ainda,  a  demandada  ao  pagamento  de  multa 

decendial, nos termos da cláusula 17.3, referente às condições especiais do seguro 

habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, observada regra prevista no art.  

412 do Código Civil. 

Por fim, fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

condenação, despesas com o perito no importe de 01 (um) salário-mínimo por cada 

unidade vistoriada,  e  remuneração  do assistente  técnico  em 1/3  (um terço)  dos 

honorários periciais.

Interpostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados 

às fls. 627/628.

Nas  razões  recursais  (fls.  631/698),  a  seguradora, 

preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva, incompetência da justiça comum 

estadual, carência de ação, inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e prescrição.

No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade sobre vícios 

de  construção  ou  por  danos  nos  imóveis  decorrentes  de  má  conservação,  o 



descabimento da multa decendial e sua limitação, bem assim a alteração do marco 

inicial dos juros e da correção monetária e a diminuição dos valores arbitrados a 

título de honorários advocatícios, periciais  e do assistente técnico. Posteriormente, 

defende  não  ser  devida  a  inclusão  de  aluguéis  nas  despesas  cobertas  pela 

seguridade.

Por  fim requereu  o  provimento  da  irresignação,  para  que  seja 

julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões ao recurso às  fls.  713/793,  pugnando,  de  início, 

pelo  não  conhecimento  do  recurso,  diante  da  infringência  ao  princípio  da 

dialeticidade. No mérito, argumenta a correção do decisório combatido.

Instado  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls. 

802/803, entendeu não ser o caso de manifestação. 

Despacho da relatoria do Des. José Ricardo Porto, intimando a 

Caixa Econômica Federal para manifestar eventual interesse no feito – fls. 805, 809 

e 813.

Em  resposta  a  determinação  supra,  a  empresa  pública 

manifestou-se, através da petição de fls. 816/819, pelo interesse no feito em relação 

a alguns mutuários. Requereu, na oportunidade, que fosse deferida sua substituição 

em  relação  à  seguradora  demanda,  ou,  subsidiariamente,  seu  ingresso  como 

assistente litisconsorcial ou, em último caso, como assistente simples.

É o relatório.

DECIDO.

Merece  acolhimento  parcial  a  preliminar  de  incompetência 

suscitada em apelação. Explico.



Em 18 de junho de 2014,  foi  convertida  na Lei  13.000/2014 a 

Medida Provisória nº 633/2013, que, dentre outras modificações, acrescentou o art. 

1º-A à Lei nº 12.409/2011 - que autoriza o Fundo de Compensação de Variações 

Salariais (FCVS) a assumir direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema 

Financeiro da Habitação – SH/SFH. Veja-se a inserção em especial e outros artigos 

importantes:

“Art. 3o  A Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011, passa a  
vigorar com as seguintes alterações:

“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  
ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou  
econômico  ao  FCVS  ou  às  suas  subcontas,  na  forma 
definida pelo Conselho Curador do FCVS.

§ 2o  Para fins do disposto no § 1o, deve ser considerada a  
totalidade das ações com fundamento em idêntica questão 
de  direito  que  possam  repercutir  no  FCVS  ou  em  suas  
subcontas.

§ 3o  Fica a CEF autorizada a realizar acordos nas ações  
judiciais,  conforme parâmetros aprovados pelo CCFCVS e 
pela Advocacia-Geral da União.

§  4o   Todos  os  atos  processuais  realizados  na  Justiça  
Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados  
na Justiça Federal, na forma da lei.

§ 5o  As ações em que a CEF intervir terão prioridade de  
tramitação na Justiça Federal nos casos em que figure como 
parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a  
60 (sessenta) anos, pessoa portadora de deficiência física 
ou  mental  ou  pessoa  portadora  de  doença  grave,  nos  
termos da Lei no 12.008, de 29 de julho de 2009.

§  6o   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.

§ 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.

§ 9o  (VETADO).

§ 10.  Os depósitos judiciais já realizados por determinação  
da Justiça Estadual permanecerão no âmbito estadual até  
sua liberação ou a decisão final do processo.”

Art.  4o   A  União,  por  intermédio  da  Advocacia-Geral  da  
União, poderá intervir nas ações de que trata o art. 1o-A da  
Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011, na forma do art. 5o  
da Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, ou avocá-las, na  
forma do art. 8o-C da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995.

Art.  5o   Em  relação  aos  feitos  em  andamento,  a  Caixa  
Econômica  Federal  -  CEF  providenciará  o  seu  ingresso 
imediato como representante do FCVS." 

Após  minucioso  exame  da  inovação  legislativa  supracitada, 

entendo  haver  ocorrido  alteração  no  enquadramento  jurídico  da  CEF  (Caixa 

Econômica Federal) frente às ações que envolve seguro habitacional.

Com efeito, estando a apólice de seguro garantida pelo FCVS, a 

nova  ordem  normativa  consagra  a  intervenção  (obrigatoriedade/vinculação)  da 

Empresa Pública Federal (§1-A do art. 1-A, e art. 5º), autoriza o ingresso da União 

(art. 4º), através da  Advocacia-Geral da União, nos feitos, bem como determina o 

deslocamento  da  competência  em  tal  hipótese  para  a  Justiça  Federal  (art.  8º), 

inclusive dos processos em andamento (art. 5º).

Portanto, verificado tratar-se de processos de seguro habitacional, 

após oitiva da CEF, e esta afirmando haver interesse  em alguns dos mutuários, 

como no caso dos autos (fls. 816/819), deve-se aplicar § 8º do diploma mencionado, 

in verbis:

“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.”



Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE 

INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  IRRESIGNAÇÃO  EM 

FACE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 

RECONHECEU  INCOMPETÊNCIA  DESTA  JUSTIÇA 

ESTADUAL.  LEI  FEDERAL  Nº  13.000/14.  

MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DA CAIXA 

ECONÔMICA  FEDERAL  FRENTE  ÀS  AÇÕES  DE  

SEGURO  HABITACIONAL  GARANTIDOS  PELO 

FUNDO  DE  COMPENSAÇÃO  DE  VARIAÇÕES 

SALARIAIS (FCVS). REQUERIMENTO DE INGRESSO 

NA  LIDE  DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  

DEMOSTRAÇÃO  DE  COMPROMETIMENTO  DO 

FCVS ATRAVÉS DE APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66).  

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL 

PARA CONHECER E JULGAR A LIDE MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.  

Tendo  a  Caixa  Econômica  federal  requerido  

expressamente  seu  ingresso  na  lide,  demostrando  

documentalmente  o  comprometimento  do  FCVS  na  

hipótese, não mais compete a Justiça Estadual julgar a  

lide, sendo, pois devida é a remessa dos autos à justiça  

federal  exatamente  como  decidiu  a  monocrática  

agravada.  Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao 

agravo  interno  e  mantenho  a  decisão  agravada,  

determinando  o  desmembramento  do  processo  

conforme requerido pela caixa econômica federal,  

com a remessa à justiça federal apenas dos pleitos  

fundados em apólices do ramo 66 (apólice pública),  

mantendo-se nesta justiça as demandas referentes  

às demais apólices.  Por fim, corrija-se a etiqueta da  



capa  dos  autos,  fazendo  constar  a  identificação  das  

partes consoante cabeçalho acima. 
(TJPB;  AI  2013070-71.2014.815.0000;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB 
26/03/2015; Pág. 19) 

Outros Tribunais Pátrios caminham no mesmo sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. Ação  de 
responsabilidade  securitária.  Recurso  contra  decisão  
que determinou o desmembramento do feito e remessa  
do feito à justiça federal. Seguro habitacional. Apólice  
privada, do ramo 68,. Ausência de interesse jurídico da  
CEF.  Competência  da  Justiça  Estadual  para  o  
processamento e julgamento da demanda em relação a  
todos os autores. Precedente do STJ (edcl no RESP nº  
1.091.363/sc). Recurso. Provimento. 
(TJPR;  Ag  Instr  1218232-2;  Arapongas;  Nona Câmara Cível; 
Rel. Juiz Conv. Sérgio Luiz Patitucci; DJPR 04/12/2014; Pág. 
250) 

Seguro Habitacional Manifestação da Caixa Econômica  
Federal alegando ter interesse jurídico no resultado da  
demanda  com  relação  a  alguns  dos  autores  
Competência da Justiça Federal para analisar o pedido  
formulado  Súmula  nº  150  do  STJ  Precedentes  
Determinado  o  desmembramento  da  ação.  Com  
relação  àquilo  que  compete  à  Justiça  Estadual  
reconheço de ofício a ilegitimidade do autor Sebastião  
Lins  de  Vieira,  pois  ausente  relação  jurídica  com  a  
seguradora  ou  com  a  COHAB  de  Bauru  Recurso  
prejudicado. 
(TJSP;  APL  0015075-21.2012.8.26.0047;  Ac.  7675618;  Assis; 
Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Sá Pinto 
Sandeville; Julg. 03/07/2014; DJESP 14/07/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO 
HABITACIONAL.  INTERESSE  JURÍDICO  SUSCITADO 
PELA  CEF.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  
SÚMULA  Nº  150  DO  STJ.  PRECEDENTES.  RECURSO 
IMPROVIDO.  1.  O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  
após  o  julgamento  do  RESP  1.091.363-SC,  submetido  à 
sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no  
sentido  de que  nas ações  abordando  contrato  de seguro  
habitacional,  demonstrado  o  interesse  jurídico  da  Caixa  
Econômica Federal, deverão os autos serem encaminhados  
a  Justiça  Federal,  a  fim de que  avalie  a  procedência  de  
eventual interesse. 2. Cabe à Justiça Federal avaliar  se o  
interesse jurídico invocado pela Caixa Econômica Federal  
atende aos pressupostos exigidos no referido precedente do 



Superior Tribunal de Justiça, a teor do enunciado da Súmula  
nº 150 do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. 
(TJES;  AI  0013412-64.2014.8.08.0048;  Terceira  Câmara Cível; 
Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 26/08/2014; 
DJES 05/09/2014)

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  DANO  AO 
IMÓVEL.  SEGURO  HABITACIONAL.  APÓLICE PÚBLICA.  
FESA/FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE.  
COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  FEDERAL.  Diante  da  
manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal na  
presente  demanda  em  que  se  discute  apólice  de  seguro 
habitacional, por obediência ao que determina a Súmula nº  
150  do  STJ,  devem  os  autos  ser  remetidos  à  Justiça  
Federal, a quem compete decidir se há ou não interesse da  
referida empresa pública. Recurso não provido. 
(TJMG;  AI  1.0024.08.161087-5/002;  Rel.  Des.  Conv.  Pedro 
Aleixo; Julg. 27/08/2014; DJEMG 05/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. CONFRONTO COM SÚMULA DE 
TRIBUNAL  SUPERIOR.  SEGURO  HABITACIONAL.  
INTERESSE  DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  No  tocante  a  
causas  envolvendo  seguro  habitacional,  havendo 
possibilidade  latente  do  interesse  da  Caixa  Econômica  
Federal, mormente em razão da intervenção do ente no feito  
com  fundamento  em  afetação  da  relação  ao  Fundo  de 
Compensação de Variações Salariais.  FCVS, imperativo o 
reconhecimento  da  competência  da  Justiça  Federal  para  
apreciar a questão. Recurso não provido. 
(TJMG;  AInt  1.0024.08.008833-9/006;  Rel.  Des.  Conv.  Pedro 
Aleixo; Julg. 27/08/2014; DJEMG 05/09/2014)

COMPETÊNCIA. Seguro Habitacional Remessa dos autos à  
Justiça  Federal  Intervenção  da  Caixa  Econômica  Federal  
manifestando  expressamente  seu  interesse  no  feito,  em 
razão do caráter  público da apólice securitária (Ramo 66)  
Lei  nº  13000/2014,  a  regulamentar  a  questão  Acerto  da  
decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal  
para  apreciar  a  matéria,  nos  termos  do  art.  109,  I,  CF  
Recurso desprovido. 
(TJSP;  AI  2130455-34.2014.8.26.0000;  Ac.  7823399;  Avaré; 
Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Percival Nogueira; 
Julg. 02/09/2014; DJESP 05/09/2014)

Portanto, conforme manifestação da CEF, o processo deve ser 

cindido para formação de novos autos com remessa à Justiça Federal em relação às 

seguintes partes:  Maria de Lourdes da Silva, Maria de Fátima Barbosa Cabral, 
Maria do Socorro Rodrigues Marinho, Lizete Henrique de Sousa, Ivone Bezerra 
de Lima, Heraldo Gomes da Silva, José Luna Sobrinho e Zacarias Mendes da 
Silva. 



Por fim, quanto ao requerimento de ingresso da Caixa no feito que 

continuará a tramitar nesta Justiça Comum Estadual,  defiro na forma decidida no 

recurso repetitivo pelo STJ, qual seja, na modalidade de assistência simples. 

Por todo o exposto,  ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de 

incompetência absoluta, suscitada no apelo, em relação às seguintes partes: Maria 
de  Lourdes  da  Silva,  Maria  de  Fátima  Barbosa  Cabral,  Maria  do  Socorro 
Rodrigues Marinho, Lizete Henrique de Sousa, Ivone Bezerra de Lima, Heraldo 
Gomes da Silva, José Luna Sobrinho e Zacarias Mendes da Silva. 

Ato contínuo, determino que,  com relação aos mutuários acima 

indicados, seja realizado o  DESMEMBRAMENTO  do processo, retirando-se cópia 

(capa a capa), para remessa à Justiça Federal.

Em  relação  às  demais  partes,  na  medida  em  que  declaro  a 

competência desta Justiça Estadual, determino a preservação do presente número 

processual, todavia, retificando-se a autuação, capa e demais termos de registro, 

para  que sejam excluídos os mutuários  acima indicados,  devendo apenas estes 

autos retornarem ao gabinete para apreciação do apelo.

P.I.

Cumpra-se COM ATENÇÃO.

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Drª Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada 
                     RELATORA                                                   J/11
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