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ACÓRDÃO

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA N.º 0023875-89.2011.815.0011.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1ª APELANTE: Federal de Seguros S/A.
ADVOGADO: Josemar Lauriano Pereira (OAB/RJ 132.101).
2ºS APELANTES: Marizete dos Santos Barbosa, Edinice Ferreira da Silva, Cláudia Mércia Silva
Farias, Djair Silva, Alexandre Almeida Oliveira, Antônio Batista dos Santos, Andréia Nazareth de
Oliveira,  Pedro  Alexandre  Dantas,  Rosilda  da  Silva  Pereira,  Joselma Pereira  de  Freitas,  Antônio
Marcos Barbosa Rodrigues, Geralda Joana de Almeida e Jeconias Dantas Costa.
ADVOGADO: Marcos Antônio Souto Maior Filho (OAB/PB 13.338-B).
APELADOS: os Recorrentes.

EMENTA:  AÇÃO INDENIZATÓRIA.  IMÓVEIS  ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS
DE  CONSTRUÇÃO.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  DA  SEGURADORA
PROMOVIDA.  PRELIMINAR  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
INADMISSIBILIDADE  RECURSAL  POR  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. ATAQUE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO.  PRELIMINARES  ARGUIDAS  NO  APELO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA  E  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NOTIFICAÇÃO
ENVIADA  À  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  AUSÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE
INTERESSE  DE  AGIR.  QUITAÇÃO  DO  FINANCIAMENTO  DO  IMÓVEL
PELOS RECORRIDOS. MOMENTO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO
SEGURO HABITACIONAL. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO. APELAÇÃO
ADESIVA MANEJADA PELOS AUTORES PREJUDICADA. 

1. As Razões Recursais que impugnam os fundamentos empregados na Sentença não
violam o Princípio da Dialeticidade Recursal.

2. Notificada a Caixa Econômica Federal para manifestar o seu interesse jurídico na
condução  do  feito  na  condição  de  assistente  simples  e,  ausente  a  sua  resposta,
conclui-se  pela  legitimidade  da  Federal  de  Seguros  e,  consequentemente,  pela
competência  da  Justiça  Estadual  para  apreciar  a  pretensão  de  recebimento  de
indenização decorrente do Seguro Habitacional.

3. “Indubitável que a obrigação securitária é vinculada ao contrato de financiamento,
exaurindo-se  com  a  quitação  do  mútuo  e  encerramento  da  relação  contratual,
mormente  quando  o  ajuizamento  da  ação  ocorre  vários  anos  após  encerrada  a
obrigação.” (TJRN - AC 20160016710 - Órgão Julgador 3ª Câmara Cível - 22 de
Novembro de 2016 – Relator DESEMBARGADOR AMÍLCAR MAIA)

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  ao
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA N.º  0023875-89.2011.815.0011,  em que
figuram como Apelantes a  Federal de Seguros S/A e Marizete dos Santos Barbosa,
Edinice  Ferreira  da  Silva,  Cláudia  Mércia  Silva  Farias,  Djair  Silva,  Alexandre
Almeida Oliveira, Antônio Batista dos Santos, Andréia Nazareth de Oliveira, Pedro
Alexandre  Dantas,  Rosilda  da  Silva  Pereira,  Joselma  Pereira  de  Freitas,  Antônio



Marcos Barbosa Rodrigues,  Geralda Joana de Almeida e Jeconias Dantas Costa e
como Apelados os Recorrentes.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator, em  conhecer  da  Apelação,  dando-lhe  provimento  para
acolher  a  preliminar  de  falta  de  interesse  de  agir  dos  Autores,  em  razão  do
encerramento do financiamento dos imóveis vinculados ao Seguro Habitacional, e
em julgar prejudicada a Apelação manejada pelos Promoventes.

VOTO.

A Federal de Seguros S/A interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 468/478, nos autos da Ação
Ordinária de Indenização Securitária ajuizada em seu desfavor por Marizete dos Santos
Barbosa  e  outros,  que  prescindiu  da  análise  das  questões  preliminares  arguidas  em
Contestação, ao fundamento de que já haviam sido decididas no despacho saneador, e, no
mérito,  julgou  procedentes  os  pedidos,  condenando-a  ao  pagamento  de  indenização
securitária nos valores calculados pela perícia de               f. 346/404, acrescida de
correção  monetária  a  partir  da  elaboração  do  laudo  técnico  e  de  juros  de  mora  no
percentual de 1% ao mês, a contar da citação, e da multa decendial por inadimplemento
contratual, respeitado o limite previsto no art. 412, do Código Civil, acrescida de juros de
mora  e  de  correção  monetária  a  contar  da  citação,  bem como ao  adimplemento  dos
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, das custas
processuais, dos honorários periciais de               R$ 8.086,00 (oito mil e oitenta e seis
reais) e dos honorários cabíveis aos assistentes técnicos contratados pelos Autores.

Em suas razões, f. 480/566, arguiu a prejudicial de mérito da prescrição ânua e as
seguintes  preliminares: apreciação do Agravo Retido por ela interposto; ilegitimidade
passiva ad causam, ao argumento de que o polo passivo deve ser integrado pela Caixa
Econômica Federal, ensejando a remessa dos autos à Justiça Federal; falta de interesse de
agir dos Apelados que já obtiveram a liberação da hipoteca dos imóveis em razão da
quitação do mútuo habitacional; ilegitimidade ativa dos Apelados que não comprovaram
o  vínculo  contratual;  ilegitimidade  ativa  dos  Apelados  que  não  são  os  mutuários
originários  dos  imóveis  segurados;  e  ilegitimidade  de  alguns  dos  Apelados  que,  por
terem  liquidado  antecipadamente  o  financiamento  com  desconto  de  30%,  tiveram
renovado o saldo residual com a estipulação de novas regras que também atingiram o
Seguro Habitacional.

No mérito, alegou que a realização da prova pericial não foi comunicada e que
atua  como  mera  prestadora  de  serviços  para  os  órgãos  do  Sistema  Financeiro  de
Habitação,  sendo  deles  a  verba  disponibilizada  para  o  pagamento  das  indenizações
securitárias.

Asseverou que os Apelados que não possuem vínculo contratual devem arcar
com os honorários periciais e que os vícios de construção existentes nos imóveis não são
cobertos pela apólice do Seguro Habitacional, razão pela qual, no seu entender, não é
cabível a indenização securitária.

Aduziu que a Ação deveria ser proposta em face do construtor dos imóveis, que
não  observou  as  normas  apropriadas  para  a  sua  edificação,  acrescentando  que  não
assumiu a obrigação de zelar pela solidez das obras, mas sim de vistoriá-las, certificando
a regularidade quanto ao cronograma financeiro convencionado.



Relatou  que não recebeu aviso de sinistro, nem tampouco descumpriu cláusula
negocial,  inexistindo  previsão  na  Circular  nº  111/99,  da  SUSEP,  que  estabeleça  a
incidência da multa decendial em caso de demora no processo de reconhecimento da
cobertura securitária.

Sustentou  que  os  juros  de  mora  e  a  correção  monetária  deverão  ter  como
marco inicial  a  data de elaboração dos orçamentos e que não pode ser condenada a
ressarcir  gastos  relativos  a  aluguéis,  mudanças  e  reformas,  uma  vez  que  não  estão
previstos na Apólice do Seguro.

Impugnou,  ainda,  as  verbas  honorárias  fixadas  em  favor  do  patrono  dos
Promoventes  e  do  Assistente  Técnico  por  eles  contratado,  requerendo,  ao  final,  o
provimento do Recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Intimados,  os  Autores  apresentaram  Contrarrazões,  f.  585/626,  arguindo  a
preliminar de inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
rechaçando todas as preliminares e a prejudicial de prescrição suscitada pela Apelante, e,
no mérito, pugnando pela manutenção do Decisum, ao argumento de que o Anexo 12, da
Apólice  do Seguro  Habitacional,  prevê a  cobertura  para  vícios  de  construção,  sendo
cabível,  além do pagamento  da  indenização  securitária,  a  multa  decendial,  já  que  a
Seguradora  recorrente,  mesmo  após  ser  notificada,  não  efetuou  o  adimplemento  do
seguro na via administrativa.

Os Promoventes também manejaram Apelação Adesiva, f. 576/583, limitando-se
a pleitear a majoração dos honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o valor da
condenação.

A  Promovida  também  apresentou  Contrarrazões,  f.  631/681,  repisando  as
preliminares arguidas no Apelo e  pugnando pela manutenção do percentual  da verba
honorária.

A Procuradoria de Justiça,  f.  696/700,  opinou pela  rejeição das  preliminares,
deixando de se manifestar sobre o mérito recursal, por entender que estão ausentes os
requisitos para a sua intervenção.

Às f. 702, determinei a intimação das partes para se pronunciarem a respeito da
possibilidade  de  suspensão  do  processo  em  razão  da  decretação  da  liquidação
extrajudicial  da  Apelante,  tendo  esta  requerido,  às  f.  704/710,  a  sua  substituição
processual pela Caixa Seguradora S/A, e os Apelados, às f. 715/724, o trâmite regular do
Recurso.

Com lastro na Lei nº 13.000/2004, determinei a expedição de Ofício à Caixa
Econômica Federal  cientificando-a da existência deste processo, f.  739/739v,  tendo a
Instituição Financeira quedado-se inerte, conforme certidão de f. 741.

Lançado  relatório  nos  autos  pelo  Exmo.  Juiz  de  Direito  Ricardo  Vital  de
Almeida,  Convocado  para  me  substituir  durante  minhas  férias,  f.  743/743v,  o  feito
retirado de pauta, f. 1.125, para que fosse analisada a Petição de f. 747/768, apresentada
pela Recorrente, por meio da qual repisou a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
o interesse da Caixa Econômica Federal e a necessidade da remessa dos autos ao Juízo
Federal e, em razão da decretação da sua liquidação extrajudicial, requereu: a suspensão
do feito,  o levantamento de medidas constritivas,  a exclusão dos juros de mora e da
correção monetária, a concessão da gratuidade da justiça e a intervenção da União.



Indeferido  o  pedido  de  concessão  da  justiça  gratuita,  f.  1.126,  e  colhida  a
manifestação dos Recorridos sobre os demais pleitos, f. 1.261/1.267, após a análise de
diversos Recursos interpostos em face da referida Decisão negatória da gratuidade, f.
1.269/1.270, 1.378/1.379 e 1.415/1.416v, submeto o feito novamente a este Colegiado.

É o Relatório.

As Razões Recursais da Seguradora ré, ao impugnarem o entendimento firmado
pelo Juízo no sentido de que o vício construtivo é um dos riscos cobertos pelo Seguro
Habitacional, atacam diretamente a fundamentação empregada no Decisum, não havendo
violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal,  razão pela qual rejeito a preliminar
de inadmissibilidade da Apelação arguida pelos Autores nas Contrarrazões.

Presentes  os  demais  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Apelação
interposta pela Promovida.

A Apelante alega que a União, representada pela Caixa Econômica Federal, é
quem deveria integrar o polo passivo da lide,  o que ensejaria a remessa dos autos à
Justiça Federal por força do que dispõe a Súmula nº 150, do STJ, todavia, a Instituição
Financeira  foi  notificada,  nos  termos  do  art.  1º-A,  §6º,  da  Lei  nº  12.409/2011,
introduzido  pela  Lei  nº  13.000/20141,  para  tomar conhecimento  da  presente  Ação e,
querendo,  manifestar  o  seu  interesse  na  lide  na  condição  de  assistente  simples2,
modalidade de intervenção espontânea3,  porém, quedou-se silente,  não  demonstrando
1 Art. 1º-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os
interesses do FCVS.
[…].
§ 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.
2 PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM RECURSO  ESPECIAL.
RECURSO  MANEJADO  SOB  A ÉGIDE  DO  CPC/73.  SEGURO.  MÚTUO  NO  ÂMBITO  DO
SISTEMA  FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO  -  SFH.  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
INTERESSE JURÍDICO. NÃO VERIFICAÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS NO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.091.393/SC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO  COMPROMETIMENTO  DO  FCVS,  COM  RISCO  EFETIVO  DE  EXAURIMENTO  DA
RESERVA DO  FESA.  INOVAÇÃO  LEGISLATIVA.  LEI  Nº  13.000/2014.  INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO  PRÁTICA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO  NO  TEXTO  CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DA  INTERPOSIÇÃO  DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5, 7, 83 E 126, TODAS DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[…]. 2. Nas ações envolvendo seguros de mútuo no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação -
SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide como assistente simples, deslocando-se a
competência  para  a  Justiça  Federal,  desde  que  o  contrato  tenha  sido  celebrado  de  2/12/1988  a
29/12/2009 e esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices
públicas, ramo 66), bem como haja demonstração de que a reserva técnica do Fundo de Equalização
de Sinistralidade da Apólice - FESA - seja insuficiente para o pagamento da indenização securitária,
havendo risco concreto de comprometimento do FCVS (EDcl nos EDcl no REsp nº 1.091.393/SC,
Segunda Seção, Relatora para o acórdão a Ministra  NANCY ANDRIGHI,  DJe 14/12/2012).  […].
(AgRg no AREsp 358.713/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/12/2016, DJe 13/12/2016)

3 AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  CESSIONÁRIO  DOS  CRÉDITOS
DECORRENTES  DO  EMPRÉSTIMO  COMPULSÓRIO  SOBRE  ENERGIA  ELÉTRICA.
INGRESSO NA LIDE  NA QUALIDADE DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL.  INTERESSE
JURÍDICO. EXISTÊNCIA. 1. O instituto da assistência é modalidade espontânea, ou voluntária, de
intervenção  de  terceiro,  que  reclama,  como  pressuposto,  interesse  jurídico  que  se  distingue  do
interesse meramente econômico […] 2. O assistente luta pela vitória do assistido ou porque a sua
relação jurídica é vinculada àquele, ou a res in iudicium deducta também lhe pertence. De toda sorte,
além desses fatores, o assistente intervém porque a decisão proferida na causa entre o assistido e a



qualquer intento de integrar a lide, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam e de competência da Justiça Federal.

Com  relação  à  falta  de  interesse  de  agir  suscitada,  em  que  pese  haver
entendimento em sentido contrário, filio-me à corrente jurisprudencial capitaneada pelo
Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte, que entende que o Seguro Habitacional, por ser acessório ao financiamento e não
possuir caráter perpétuo, deve encerrar sua vigência quando o mútuo for liquidado, até
porque  também  restaria  fulminada  a  obrigação  de  realizar  o  pagamento  do  prêmio,
integrante das parcelas mensais4.

Na hipótese vertente, os financiamentos dos imóveis vinculados a todos os treze

parte contrária interferirá na sua esfera jurídica. […] (STJ, AgRg no REsp 1080709/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010).

4 CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  CONTRATUAL.
SEGURO HABITACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL  PARA  JULGAR  O  FEITO  SUSCITADA  PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. MÉRITO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR  E  JULGAR  O  FEITO  JÁ  RECONHECIDA PELA
PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. ADESÃO À APÓLICE HABITACIONAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO
AJUIZADA APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. CONTRATO DE SEGURO ACESSÓRIO QUE
SE EXTINGUE JUNTAMENTE COM O PRINCIPAL. CONTRATOS QUITADOS HÁ MAIS DE
DEZ ANOS. TÉRMINO DA COBERTURA SECURITÁRIA. INVIABILIDADE DE SE AFERIR,
APÓS VÁRIAS DÉCADAS DA CONSTRUÇÃO E DE USO, SE OS VÍCIOS SÃO RESULTANTES
DA  CONSTRUÇÃO.  DESCABIMENTO  DO  PLEITO  INDENIZATÓRIO.  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRN - AC 20170089015 RN - Órgão Julgador 3ª Câmara Cível –
Julgamento 24 de Outubro de 2017 – Relator Desembargador Amaury Moura Sobrinho)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.  SEGURO  HABITACIONAL  ADJETO  A  MÚTUO
HIPOTECÁRIO.  QUESTÕES  PRÉVIAS:  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A UNIÃO. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CEF NESTES AUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. IMÓVEIS
ADQUIRIDOS POR CONTRATOS DE GAVETA. LEGITIMIDADE DOS MUTUÁRIOS E DOS
ADQUIRENTES.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  SEGURADORA RELACIONADA NA APÓLICE
DE  SEGUROS.  PRESCRIÇÃO.  MATÉRIA  APRECIADA  POR  ESTA EGRÉGIA  CORTE  DE
JUSTIÇA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2015.006101-1. TEMA JÁ
DECIDIDO  E  QUE  POR  ESTA RAZÃO  NÃO  ENSEJA NOVO  ENFRENTAMENTO  NESTA
INSTÂNCIA  RECURSAL.  MÉRITO:  SEGURO  HABITACIONAL.  PRETENSÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONSTATADOS EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS, POR
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUANDO O CONTRATO PRINCIPAL
DE FINANCIAMENTO JÁ ESTAVA QUITADO HÁ VÁRIOS ANOS. CONTRATO DE SEGURO
ACESSÓRIO,  QUE  EXTINGUE-SE  JUNTO  COM  O  PRINCIPAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ATUALMENTE SE AVALIAR, DECORRIDAS VÁRIAS DÉCADAS DA CONSTRUÇÃO, SE OS
VÍCIOS  SÃO  EFETIVAMENTE  ORIGINÁRIOS  DA  CONSTRUÇÃO,  DEPOIS  DE  TANTO
TEMPO  DE  USO  DOS  IMÓVEIS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA,  SOB  OUTRO
FUNDAMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1) Prevendo a RD nº
18/77, do BNH, que 'as coberturas terminam: 1.4.1 - Subtítulo A II (Riscos de danos físicos incidentes
sobre imóveis), quando da extinção da dívida ou do prazo do financiamento', não tem procedência
pedido  de  indenização  quando  já  terminada  a  relação  contratual.  2)  Indubitável  que  a  obrigação
securitária  é  vinculada  ao  contrato  de  financiamento,  exaurindo-se  com  a  quitação  do  mútuo  e
encerramento da relação contratual, mormente quando o ajuizamento da ação ocorre vários anos após
encerrada a obrigação. 3) Foge à razoabilidade a imposição de obrigação contratual após o decurso de
mais  de  uma década do encerramento  do contrato,  em face de que  a cobertura  securitária,  tendo
natureza acessória ao contrato de mútuo, extinto o contrato principal (financiamento) habitacional pela
liquidação, o contrato de seguro também se extingue. 4) Novo entendimento firmado nesta Terceira
Câmara Cível,  a  partir  dos julgamentos das Apelações Cíveis  nºs 2015.007180-9, 2015.005051-3,
2015.006100-4,  2015.011343-7,  2014.002080-9,  2015.013327-1,  2015.011152-9  e  2015.014928-1,
todas da Relatoria do Desembargador João Rebouças. (TJRN - AC 20160016710 - Orgão Julgador 3ª



Apelados, foram comprovadamente encerrados, consoante atestam os documentos de f.
109/168  e  235/247,  carecendo-lhes  o  interesse  processual  para  ajuizar  a  presente
Demanda.

Caracterizada  a  falta  de  interesse  de  agir  dos  Apelados/Promoventes,  restam
prejudicados a Apelação Adesiva por eles interposta, os demais argumentos do Recurso
manejado pela Ré e os pleitos constantes da Petição de f. 704/710 e  747/768.

Isso posto,  conhecida a Apelação interposta pela Ré, rejeitada a preliminar
de  ilegitimidade  passiva  e  de  incompetência  da  Justiça  Estadual,  dou-lhe
provimento para, acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir dos Apelados
em razão do encerramento da vigência do Seguro Habitacional, extinguir o processo
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/155, condenando-os,
em decorrência do princípio da causalidade, ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), observada
a condição suspensiva de exigibilidade, por serem beneficiários da gratuidade da
justiça, e, ainda, julgando prejudicada a Apelação Adesiva por eles manejada.

É como voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento,  dele também participando,  além deste Relator,  os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator
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5 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[…];
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;


