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ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL. AGRAVOS  INTERNOS.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  FEDERAL  SEGUROS.
LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL   PROCESSO
EM  FASE  DE  CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO  À  MASSA
LIQUIDANTE.  DESNECESSIDADE  DE
SUSPENSÃO DA AÇÃO.  PRECEDENTES  DO
STJ.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.  DESCUMPRIMENTO
DO  ART  1º-A,  §  6º,  DA  LEI  Nº  12.409/11,
INCLUÍDO PELA LEI Nº. 13.000/14. ERROR IN
PROCEDENDO.  SENTENÇA  ANULADA.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A teor da jurisprudência do STJ, nas ações em
fase de conhecimento, como é o caso dos autos,
não se aplica a suspensão e exclusão de juros
previstas no art.18, “a” e “d”, da Lei nº6.024/74,
como  requereu  a  Federal  Seguros  porquanto,
nestas hipóteses, inexiste qualquer risco de ato
de constrição de bens da massa falida.

2. Consoante determina o art. 1º-A, §6º, da Lei
nº12.409/11,  incluído  pela  Lei  nº  13.000/14,  a
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CEF deve ser intimada para que manifeste o seu
interesse  em  intervir  no  feito.  Assim  sendo,  a
Caixa  Econômica  Federal  deveria  ter  sido
intimada para manifestar seu possível interesse
no feito, conforme determina o art 1º-A, § 6º, da
lei nº 12.409/11, incluído pela lei nº. 13.000/14, o
que não aconteceu.

– Destarte, ausente a intimação da CEF, houve
notório  descumprimento  do  citado  dispositivo
legal, razão porque a decisão recorrida deve ser
anulada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em dar provimento parcial ao agravo, nos
termos do voto do relator e da certidão de fl. 1.291.

RELATÓRIO

FRANCISCA CAMELO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS
ajuizaram contra a FEDERAL SEGUROS a presente ação ordinária de
indenização  securitária,  objetivando  o  recebimento  de  seguro
habitacional,  uma  vez  que  os  imóveis  dos  quais  são  proprietários
apresentaram vícios e foram construídos e assegurados pelo Sistema
Financeiro de Habitação.

Após  a  instrução processual,  a  MM Juíza  a quo julgou
procedente  a  ação  e  condenou  a  seguradora  ré  na  reparação  dos
imóveis  e  no  pagamento  de  indenizações  individuais,  consoante
sentença de fls. 636/650.

Inconformada, a Federal Segurou apelou às fls. 652/739 e,
em  seguida,  apresentou  contrarrazões  e  recurso  adesivo,
respectivamente, às fls. 744/804 e 806/819.

Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 861/870.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifiquei  que  a
sentença recorrida fora prolatada após a Lei nº 13.000/14, e que antes
do  julgamento  da  lide  a  CEF  não  tinha  sido  intimada,  consoante
expressamente determina  o art.1º-A, §6º, da Lei nº 12.409/111, incluído
pela Lei nº 13.000/14, e vem aplicando esta Eg. Terceira Câmara Cível.

1 Lei nº 12.409/11 - Art. 1º-A (…) § 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. (Incluído pela Lei nº 13.000, de 2014)
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Assim sendo, reconheci ex officio o error in procedendo da
magistrada a quo, uma vez que sentenciou a lide sem antes proceder à
intimação da Caixa, e anulei a sentença, determinando novo julgamento
com relação aos mutuários que são detentores de apólices privadas, e
remessa  à  Justiça  Federal  apenas  daqueles  detentores  de  apólices
públicas,  consoante  requerimento  da  Caixa  Econômica  Federal  e  em
harmonia com a Súmula 150 do STJ (fls. 1.217/1.220).

Contra  esta  decisão,  as  partes  interpuseram  agravos
internos às fls. 1.222/1.251 e 1.253/1.270.

Em suas razões, a Federal Seguros pugna inicialmente a
suspensão da ação e a exclusão de juros de mora, correção monetária e
cláusulas penais em virtude da sua decretação de liquidação extrajudicial
(art.  18,  “a”  e  “d”,  da  Lei  nº  6.024/74).  Afirma,  ainda,  que  deve  ser
substituída em todos os contratos pela Caixa Econômica Federal, e pede
a remessa total dos autos à Justiça Federal.

No segundo agravo regimental,  os promoventes alegam
que não existe obrigatoriamente de intimação da CEF, bem como que
não foi observado o REsp nº 1.091.393/SC, razões pelas quais pediram
o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Com efeito,  na hipótese não se  aplica a  suspensão da
ação e a exclusão das correções do saldo, previstas no art. 18, “a” e “d”,
da Lei nº 6.024/74.

Ocorre  que  o  processo  ainda  se  encontra  em  fase  de
conhecimento e, em assim sendo, não existe título judicial transitado em
julgado ou qualquer risco de constrição judicial  capaz de prejudicar  a
massa liquidante. Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça, e da jurisprudência pátria, consoante os seguintes julgados:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AJUIZAMENTO APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, "A", DA LEI N.
6.024/1974.

1. A exegese do art. 18, "a", da Lei n. 6.024/1974 induz
a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor
de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e
o  veto  à  propositura  de  novas  demandas  após  o
decreto  de  liquidação  não  alcançam  as  ações  de
conhecimento  voltadas  à  obtenção  de  provimento
judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso
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porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer
ato de constrição judicial de bens da massa.

(STJ -  REsp 1298237/DF, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/05/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS
ESPECIAIS DA UNIÃO E DO AGENTE FINANCEIRO -
SFH - FCVS - RECURSO DA UNIÃO - ILEGITIMIDADE -
PROVIMENTO - RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO -
SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE -
RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO.

(...)

2.  No caso específico  dos autos,  a  suspensão das
ações  contra  instituição  financeira  em  liquidação
extrajudicial (Lei 6.024/1974, art. 18) não se aplica ao
processo  de  conhecimento  que  se  encontra  em
"estado  adiantado  de  composição,  para  determinar
que  o  credor  discuta  seu  direito  em  processo
administrativo de habilitação junto ao liquidante.  Na
espécie,  com  mais  razão,  deve-se  mitigar  a  regra  de
suspensividade em debate, na medida em que o objeto
da  ação  consignatória,  movida  pelos  mutuários,  é  o
depósito  que  tem  como  beneficiário  o  Banorte,  não
havendo pretensão a qualquer crédito dessa instituição."
(REsp  601766/PE,  Rel.  Min.  José  Delgado,  Primeira
Turma, julgado em 1°.4.2004, DJ 31.5.2004 p. 224). (...)

(STJ -   REsp  635.865/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/04/2009)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  JUROS
MORATÓRIOS. IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
firmou  o  entendimento  de  que  a  liquidação
extrajudicial  não  interrompe  a  contagem  dos  juros
moratórios, haja vista a possibilidade de sua fluência
a  partir  da  decretação  da  quebra,  existindo  ativo
suficiente para o pagamento do passivo. Precedentes.

(STJ  - AgRg no AREsp 2.338/GO, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/03/2013)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
VÍCIOS  DE  CONSTRUÇÃO.  LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  SEGURADORA.  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.
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1. O fato de a Federal Seguros S/A estar sob o regime
especial  de  liquidação  extrajudicial  não  impede  o
mutuário  de  ingressar  com  a  ação  de
responsabilidade  obrigacional  securitária,
objetivando  o  pagamento  de  indenização
correspondente ao valor necessário para a reparação
do imóvel, sobretudo quando não se está interferindo
diretamente  nos  créditos  da  liquidanda,  como  na
hipótese dos autos.

2. A norma que determina a suspensão das ações contra
a entidade que se encontra sob liquidação extrajudicial,
não  deve  ser  interpretada  na  sua  literalidade.  Não se
justifica,  com  efeito,  suspender  o  processo  de
conhecimento,  que  já  se  encontra  em  estado
adiantado  de  composição,  para  determinar  que  o
suposto  credor  discuta  seu  direito  em  processo
administrativo  de  habilitação  junto  ao  liquidante,
tendo  em  vista  que  não  se  está  interferindo
diretamente nos créditos da entidade sob liquidação.

(TRF-4 -  AI:  50451192220154040000  5045119-
22.2015.404.0000,  Relator:  MARGA  INGE  BARTH
TESSLER, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2015)

[destaques de agora]

Por outro lado, também não deve ser acolhido o pedido de
ausência de necessidade de intimação da Caixa Econômica Federal.

A  Lei  nº  13.000/14  alterou  a  Lei  nº  12.409/11,  que
regulamenta o Fundo de Compensação de Variações Salariais . FCVS, e
incluiu o art.  1º-A, §6º,  impondo a necessidade de prévia intimação da
Caixa Econômica Federal - CEF nos processos que tenham por objeto a
extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de
Habitação . SH/SFH, como é a hipótese dos autos.

Assim dispõe o citado dispositivo, in verbis:

Art.  1º-A (…)  §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.  (Incluído pela Lei nº 13.000, de 2014)
[em negrito]

Ocorre que a Caixa Econômica Federal é a representante
judicial e extrajudicial do FCVS e, nestas ações, deverá intervir em face
do  interesse  jurídico  que  represente  risco  ou  impacto  jurídico  ou
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econômico  ao  FCVS  ou  às  suas  subcontas,  consoante  prescreve  o
art.1º-A, §1º, da Lei nº 12.409/11. Veja-se:

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.

[em destaque]

Assim sendo, não há que se falar em desnecessidade de
intimação da Caixa, notadamente porque a lei é imperativa ao determinar
que ela deverá ser intimada.

Este  Tribunal  entende,  inclusive,  que  a  ausência  de
intimação da Caixa nestas hipóteses implica nulidade. Veja-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DECLARAÇÃO  DE
INCOMPETÊNCIA DO  JUÍZO  A QUO.  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. DISCUSSÃO
SOBRE  O  INTERESSE  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL  NA  LIDE.  FALTA  DE  INTIMAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE  OITIVA  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  VIGÊNCIA  DA  LEI
13.000/2014.  NULIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO.
RECURSO PREJUDICADO.

(...)

- 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.

(TJPB -  Processo  Nº  00020906520158150000,  4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA , j. em 30-06-2015)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL.
DECLARAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  JUÍZO.
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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.  MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL.

- Nos termos do §6º do art. 1º-A da Lei 13.000/2014, é
dever procedimental do magistrado, antes da decisão
sobre a exata competência nas ações que evolvem
seguro  habitacional  cobertos  pelo  FCVS,  intimar  a
Caixa Econômica Federal para se manifestar no feito,
sob pena de nulidade do decisum. (…)

(TJPB .  Proc. Nº 20128602020148150000, 1ª C. Cível,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 01-06-2015)

[destaques de agora]

É necessário  ressaltar  que é  imprescindível  a  oitiva  da
CEF para afastar qualquer dúvida a respeito da incidência da regra que
impõe  o  desmembramento  do  processo  (art.  1º-A,  §8º,  da  Lei
nº12.409/11, com redação dada pela Lei nº13.000/14).

Ademais, entendo temerária a expedição de comando no
sentido  de  desmembrar  o  processo  neste  órgão  judicial,  por  existir
possibilidade de ocasionar prejuízo para as partes.

Isso  porque,  caso  permaneça  tramitando  nesta  Justiça
demanda  que  seria  da  competência  da  justiça  federal,  estar-se-ia
negando a prestação da tutela jurisdicional.

Outrossim, há possibilidade de a decisão ser anulada em
fase de  execução  por  falta  de  pressuposto  de  validade  do  processo,
considerando o teor a Súmula nº 150 do STJ, cujo conteúdo estabelece
que a Justiça Federal detém competência para decidir sobre a existência
ou não de interesse jurídico da União e suas empresas públicas.

Em que pese a preocupação dos agravantes em relação à
ampliação  do  procedimento  desta  relação  processual,  entendo  que  a
decisão estar nula, para retornarem os autos ao juízo de origem a fim de
que prossiga em seus ulteriores termos, competindo ao órgão de origem
determinar  a  intimação  da  Caixa  Econômica  Federal  S/A  e  a
possibilidade ou não do desmembramento do processo.

Sobre a necessidade de intimação da Caixa e possível
desmembramento do processo, cito os seguintes julgados:
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ADMINISTRATIVO.  SISTEMA  FINANCEIRO  DE
HABITAÇÃO  -  SFH.  SEGURO  HABITACIONAL.
POSSÍVEL UTILIZAÇÃO  DE  RECURSOS  DO  FUNDO
DE  COMPENSAÇÃO  DAS  VARIAÇÕES  SALARIAIS  -
FCVS.  LEGITIMIDADE  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL
PARA  EXAMINAR  A  EXISTÊNCIA  DE  INTERESSE
JURÍDICO. SÚMULA 150/STJ.

1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de que,
nas lides em que o objeto da discussão é contrato de
seguro adjeto a mútuo habitacional,  em que a Caixa
Econômica Federal manifesta o seu interesse na lide
em razão de eventual utilização de recursos do Fundo
de  Compensação  das  Variações  Salariais  -  FCVS,
compete à Justiça Federal decidir acerca do interesse
jurídico da referida empresa pública no processo.

2. Note-se que, no caso, ao encaminhar o processo à
Justiça Federal, não está sendo decidido que esta é
competente  para  julgar  o  feito,  mas,  apenas,
permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a CEF
deve ou figurar no polo passivo da demanda,  a teor
da Súmula 150/STJ.

(STJ  -  AgRg  no  AREsp  660.161/PR,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/08/2015, DJe 13/08/2015)

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO  -  SFH.  SEGURO
HABITACIONAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA
SEÇÃO  DO  STJ.  LEGITIMIDADE  DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL  PARA  EXAMINAR  A  EXISTÊNCIA  DE
INTERESSE  JURÍDICO.  SÚMULA 150/STJ.  DECISÃO
RECORRIDA  NO  MESMO  SENTIDO  DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2. No caso vertente, o Tribunal de origem consignou que
a  competência  para  o  julgamento  é  da  Justiça
Federal,  porquanto  a  Caixa  Econômica  Federal
manifestou  o  seu  interesse  no  feito,  ante  a
possibilidade  de  comprometimento  de  recursos  do
FCVS.

3.  O  entendimento  do  Tribunal  de  origem  está  em
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  no
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sentido  de  que,  havendo  interesse  da  Caixa
Econômica Federal  na lide,  ante  a  possibilidade de
utilização de recursos do FCVS,  compete à  Justiça
Estadual encaminhar o feito à Justiça Federal, a fim
de que esta decida acerca do interesse jurídico da
referida  empresa  pública  para  justificar  a  sua
presença  no  processo,  o  que  atrai  a  incidência  da
Súmula 83/STJ.

(STJ  -  AgRg  no  REsp  1531489/SC,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/08/2015, DJe 02/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA -
DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA -  REMESSA INTEGRAL
DO  FEITO  À  JUSTIÇA  FEDERAL  -  SEGURO
HABITACIONAL -  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE
MANIFESTA  INTERESSE  PARCIAL  NA  LIDE  -
DESMEMBRAMENTO  DOS  AUTOS  E  REMESSA
APENAS DOS PLEITOS FUNDADOS EM APÓLICES DO
RAMO PÚBLICO À JUSTIÇA FEDERAL -  SÚMULA Nº
150 DO STJ E § 8º DO ART. 1º-A DA LEI Nº 12.409/2011
- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Diante  da  manifestação  de  interesse  parcial  da
Caixa  Econômica  Federal  na  demanda  em  que  se
discute  apólice  de  seguro  habitacional,  por
obediência ao que determina a Súmula nº 150 do STJ
e  o  §  8º  do  art.  1º-A  da  Lei  nº  12.409/2011,  deve
ocorrer  o  desmembramento  do  processo,  com  a
remessa apenas dos pleitos fundados em apólices do
ramo  público  à  Justiça  Federal,  porquanto  a  esta
compete decidir se a referida empresa pública deve (ou
não), no caso concreto, ser admitida na demanda. (...)

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20061378220148150000,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA MARIA DE FATIMA MORAES B
CAVALCANTI, julgado em 26-01-2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PETIÇÃO DA
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  INFORMANDO  QUE
POSSUI  INTERESSE  EM  PARTE  DOS  CONTRATOS
OBJETOS  DA  LIDE.  NECESSIDADE  DE
DESMEMBRAMENTO  DO  PROCESSO  PARA  ENVIO
DESTES  À  JUSTIÇA FEDERAL.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO AGRAVO.
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Consoante  entendimento  pacífico  do  STJ,  compete  à
Justiça  Federal  julgar  as  ações  nas  quais  a  Caixa
Econômica Federal manifestou seu interesse na lide em
razão  de  utilização  de  recursos  do  Fundo  de
Compensação das Variações Salariais  -  FCVS.  Assim,
tendo a Caixa informado que parte dos contratos da
lide foram realizados com contribuição ao FCVS,  o
processo  deve  ser  desmembrado  para  que  estes
sejam  remetidos  à  Justiça  Federal,  e  os  demais
permaneceram  em  trâmite  nesta  Justiça,  conforme
expressamente determina o §8º do art. 1º-A, da Lei nº
12.409/11, com redação dada pela Lei nº13.000/14.

(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018585320158150000,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator:  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz
convocado  em  substituição  a  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , julgado em 27-10-2015)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  RESPONABILIDADE
OBRIGACIONAL  SECURITÁRIA.  MANIFESTAÇÃO  DE
INTERRESSE  NA  LIDE  PELA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA
FEDERAL.  ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
SÚMULA  Nº  150  DO  STJ.  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
557, CAPUT DO CPC. DESPROVIMENTO.

- Havendo a Caixa Econômica manifestado a intenção
de  ingressar  na  lide,  a  definição,  de  mérito,  sobre
esse  interesse  deve  ser  dada pela  Justiça  Federal,
nos  termos  da  Súmula  150  do  STF,  que  dispõe:
"Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo,
da União, suas autarquias ou empresas públicas"

(TJPB -  ACÓRDÃO  Nº  20117594520148150000,  1ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  LEANDRO
DOS SANTOS, julgado em 24-11-2015) 

[destaques de agora]

Noutro  ponto,  também  não  se  aplica  in  casu o REsp
nº1.091.393/SC.

Ocorre que este julgado é anterior à Lei nº 13.000/14, que
acrescentou o art. 1º-A à Lei nº12.409/11 e instituiu a Caixa Econômica
Federal  como  representante  judicial  e  extrajudicial  do  Fundo  de
Compensação de Variações Salariais - FCVS.
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Nesse  sentido,  cito  os  seguintes  precedentes  desta
Egrégia Terceira Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PETIÇÃO DA
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  INFORMANDO  QUE
POSSUI  INTERESSE  EM  PARTE  DOS  CONTRATOS
OBJETOS  DA  LIDE.  NECESSIDADE  DE
DESMEMBRAMENTO  DO  PROCESSO  PARA  ENVIO
DESTES  À  JUSTIÇA FEDERAL.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO AGRAVO.

-  Consoante  entendimento  pacífico  do STJ,  compete à
Justiça  Federal  julgar  as  ações  nas  quais  a  Caixa
Econômica Federal manifestou seu interesse na lide em
razão  de  utilização  de  recursos  do  Fundo  de
Compensação  das  Variações  Salariais  -  FCVS.  Assim,
tendo a Caixa informado que parte dos contratos da lide
foram realizados com contribuição ao FCVS, o processo
deve ser desmembrado para que estes sejam remetidos
à Justiça Federal, e os demais permaneceram em trâmite
nesta Justiça, conforme expressamente determina o §8º
do art. 1º-A, da Lei nº 12.409/11, com redação dada pela
Lei nº13.000/14.

(…)  Com efeito,  amparado na Lei  nº  13.000/14,  que
enquadrou  a  CEF  como  representante  judicial  e
extrajudicial  do  FVCS,  entendo  que  a  Caixa  deve
ingressar  nas  lides  que  discutem  contratos
realizados com contribuição ao FVCS  independente
de prova documental  que demonstre seu interesse,
notadamente  porque  esta  lei  é  posterior  ao  REsp
1091393/SC,  julgado  no  dia  10/10/12,  que  firmou
entendimento de  ser  necessário  que  a  Caixa  prove
documentalmente seu interesse.

(TJPB -  ACÓRDÃO  Nº  00018585320158150000,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Ricardo  Vital  de  Almeida,
Juiz  Convocado  em  substituição  à  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes, julgado em 27-10-2015)

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
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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.

(TJPB  -  ACÓRDÃO  Nº  20130707120148150000,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOSE
AURELIO DA CRUZ, julgado em 17-03-2015) 

[em destaque]

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
AGRAVO, anulo a sentença por configuração de  error in procedendo e
determino  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo a  quo para  que  proceda  a
intimação da Caixa Econômica Federal e analise eventual necessidade
de desmembramento, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo Sr. Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram o julgamento, além do relator, o Exmo Sr. Des. José Aurélio
da Cruz, a Exma Des. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des.
Saulo Henrique de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Alcides Orlando de Moura
Jansen, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de maio de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

RELATOR
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