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ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2009848-95.2014.815.0000
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
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Advogados : Marcos Souto Maior Filho e outros
Agravados : Maria de Fátima Tavares de Moura e outros
Advogados : Nelson Luiz Nouvel Alessio, Hermano Gadelha de Sá e outros

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.
SISTEMA  FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.
PREFACIAIS  ARGUIDAS  EM  SEDE  DE
CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
IRRESIGNAÇÃO  DA  SEGURADORA.
REITERAÇÃO  DOS  PLEITOS  OUTRORA
SUSCITADOS.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA  DECISÃO  AGRAVADA.
DESPROVIMENTO.

-  O  julgamento  do  REsp  1091363,  submetido  ao
regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil,
sustentou  que  não  basta  o  mero  requerimento  da
Caixa  Econômica  Federal  para  intervir  na  lide  e
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provocar  a  remessa  dos  autos  à  Justiça  Federal,
carecendo  da  apresentação  de  elementos
documentais  mínimos  da  existência  de  apólice
pública,  firmada  entre  2.12.1988  a  29.12.2009,  e  do
comprometimento  do  FCVS  -  Fundo  de
Compensação  de  Variações  Salariais,  com  risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA -
Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice,
circunstâncias  não  evidenciadas  integralmente  no
vertente instrumental.

-  De  acordo  com  o  entendimento  dos  nossos
tribunais  pátrios,  não se consolida como eivada de
vício  da  inépcia  a  petição  inicial  onde  se  encontre
perfeitamente definidos o pedido e a causa de pedir.

-  Demonstrado  o  vínculo  sobre  os  imóveis
financiados  pelo  SFH  -  Sistema  Financeiro  de
Habitação e estando o contrato de seguro atrelado ao
imóvel e não aos primitivos adquirentes, não há que
se falar em ilegitimidade ativa dos autores.

-  A obtenção da liberação da hipoteca dos imóveis
não exclui a responsabilidade da seguradora pelos
sinistros  ocorridos  durante  a  vigência  do contrato,
razão  pela  qual  não  há  como  acolher  o  pleito  de
carência  de  ação  por  ausência  de  interesse  de
processual.

- À míngua de elementos fáticos e jurídicos capazes
de  infirmar  os  fundamentos  da  decisão  judicial
atacada, o desprovimento do agravo é medida que se
impõe.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  com
pedido  de  efeito  suspensivo,  fls.  02/28,  interposto  pela Sul  América  Companhia
Nacional de Seguros contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível
da  Comarca  da  Capital,  fls.  203/211,  que,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de
Indenização Securitária manejada por Maria de Fátima Tavares de Moura e outros,
rejeitou todas preliminares arguidas em sede de contestação.

Em suas razões,  a  recorrente pleiteia a reforma do
decisum exarado em primeiro grau, sob a alegação de que, diante da novel legislação
reguladora da matéria (Lei  nº 13.000/14),  os autos deveriam ser remetidos para a
Justiça  Federal, haja  vista  restar  demonstrado  nos  autos  o  comprometimento  da
reserva técnica do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais, bem como
o interesse da Caixa Econômica Federal no ingresso do feito. Pugna, ademais, pelo
acolhimento das seguintes preliminares,  que foram rechaçadas em primeiro grau:
inépcia da inicial; ilegitimidade ativa das partes agravadas e carência da ação. 

Informações  prestadas  pelo  Magistrado  a  quo,  fls.
300/301.

Contrarrazões  ofertadas  pelos  agravados,  fls.
293/301, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  402/407,  opinou pelo  provimento  do
recurso.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Maria  de  Fátima  Tavares  de  Moura  e  outros
deflagaram  Ação  de  Responsabilidade  Obrigacional  em  face  da  Sul  América
Companhia  Nacional  de  Seguros,  visando  ao  reconhecimento  da  cobertura  dos
danos físicos ocorridos em suas residências, em virtude de vício construtivo.

O  Magistrado  a  quo,  diante  de  várias  preliminares
arguidas  na  contestação  da  promovida,  fls.  113/180,  prolatou  despacho  saneador
rejeitando-as, fls. 203/211.

Inconformada,  a  demandada  interpôs  o  presente
agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão agravada, rememorando
as prefaciais já suscitadas em primeiro grau, razão pela qual passo a apreciá-las:

1)  Da ilegitimidade passiva ‘ad causam’ -  Da existência de litisconsórcio passivo
necessário (Caixa Econômica Federal – CEF e União Federal) e do deslocamento da
competência para a Justiça Federal

De início, convém esclarecer que o Superior Tribunal
de Justiça no julgamento dos embargos de declaração opostos em sede de recurso
repetitivo, submetido ao regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil (REsp
1091363), decidiu que a competência para o julgamento de ações envolvendo seguro
habitacional depende da natureza da apólice: sendo privada, cabe à Justiça Estadual
o processamento e julgamento da demanda; sendo a apólice pública, garantida pelo
Fundo  de  Compensação  de  Variações  Salariais  (FCVS),  há  interesse  da  Caixa
Econômica Federal  de intervir  no pedido e,  portanto,  a  competência  é  da Justiça
Federal. 

Todavia,  no  dia  10/10/2012,  ainda  no  julgamento
daqueles recursos repetitivos (agora em embargos de declaração dos embargos de
declaração), a Segunda Seção alterou seu entendimento, prevalecendo a divergência
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para assentar que, em regra, a competência para o julgamento destas causas é da
Justiça Estadual,  admitindo-se apenas a intervenção da Caixa Econômica Federal,
como assistente simples,  quando demonstrada documentalmente a existência  de
apólice  pública,  firmada  entre  2/12/1988  a  29/12/2009,  bem  ainda  do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica
do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. 

Nesse sentido, confira a ementa do referido escólio:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  SFH.  SEGURO.
AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  INTERESSE.  INTERVENÇÃO.  LIMITES
E  CONDIÇÕES.  INCIDENTE  DE  PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1.  Nas  ações  envolvendo  seguros  de  mútuo
habitacional  no  âmbito  do  Sistema  Financeiro
Habitacional  – SFH,  a  Caixa Econômica Federal  –
CEF  –  detém  interesse  jurídico  para  ingressar  na
lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados  de  02.12.1988  a  29.12.2009  –  período
compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e
da  MP  nº  478/09  –  e  nas  hipóteses  em  que  o
instrumento  estiver  vinculado  ao  Fundo  de
Compensação  de  Variações  Salariais  –  FCVS
(apólices públicas, ramo 66).
2.  Ainda que compreendido no mencionado lapso
temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS
(apólices  privadas,  ramo  68),  a  CEF  carece  de
interesse  jurídico  a  justificar  sua  intervenção  na
lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível
a partir do momento em que a instituição financeira
provar  documentalmente  o  seu  interesse  jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de

Agravo de Instrumento nº 2009848-95.2014.815.0000                                                                                                                                                                     5



apólice pública, mas também do comprometimento
do  FCVS,  com  risco  efetivo  de  exaurimento  da
reserva  técnica  do  Fundo  de  Equalização  de
Sinistralidade  da  Apólice  –  FESA,  colhendo  o
processo  no  estado  em  que  este  se  encontrar  no
instante  em  que  houver  a  efetiva  comprovação
desse  interesse,  sem  anulação  de  nenhum  ato
anterior.
4.  Evidenciada  desídia  ou  conveniência  na
demonstração  tardia  do  seu  interesse  jurídico  de
intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se
beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.
[...]  (Edcl  em  Edcl  nos  REsp  n.  1.091.393/SC  e
1.091.363/SC, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, j. Em 10-10-
2012) - negritei.

Dessa forma, à luz da tese repetitiva firmada, mister
que a parte interessada, ao fazer o requerimento de intervenção apresente elementos
documentais mínimos da existência de apólice pública, firmada entre  02.12.1988 a
29.12.2009, e do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da
reserva técnica do FESA.

No  caso  em  epígrafe,  contudo,  não  houve  a
demonstração  de  que  os  contratos  estão  vinculados  ao  FCVS,  bem como do  seu
comprometimento, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA.

Ademais,  da  documentação  encartada  no  presente
agravo de instrumento, não se comprovou a existência de contratos firmados sobre a
apólice  do  Ramo  66  (pública)  celebrados  no  lapso  temporal  compreendido  de
02/12/1988  a  29/12/2009,  restando  induvidosa  a  competência  da  Justiça  Comum
Estadual, inclusive em consonância com o disposto na Lei nº 13.000, de 18 de junho
de  2014 (originada  da  Medida  Provisória  nº  633/2013),  que,  dentre  outras
modificações, acrescentou o art. 1º-A à Lei nº 12.409/2011 -  autorizando o Fundo de
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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  -
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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.

Acerca  da  matéria  em análise,  calha transcrever  os
seguintes escólios:

(…)  por  envolver  discussão  entre  seguradora  e
mutuário, não comprometer recursos do SFH e não
afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações
Salariais),  inexiste  interesse  da  Caixa  Econômica
Federal  a  justificar  a  formação  de  litisconsórcio

Agravo de Instrumento nº 2009848-95.2014.815.0000                                                                                                                                                                     8



passivo necessário (STJ – 2ª Seção - REsp 1091363/SC
– Rel:  Min.  Carlos  Fernando Mathias  (Juiz  Federal
convocado do TRF 1ª região) – J: 11/03/2009). 

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SFH.  SEGURO
HABITACIONAL.  APÓLICE PÚLICA.  FESA/FCVS.
INTERESSE  JURÍDICO  DA  CEF.  NÃO
COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE
ADMITIU  A INTERVENÇÃO  DA CEF  NA LIDE.
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.  Agravo  de  instrumento,  com  pedido  de  efeito
suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos
da  ação  originária,  chamou  o  feito  à  ordem  para
anular a decisão que admitiu a intervenção da CEF
na  lide,  na  qualidade  de  assistente  simples,
determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual.
2.  Nos  termos  do  entendimento  firmado  pelo  STJ
quando do  julgamento  do  REsp nº.  1.091.363/SC e
respectivos embargos, decidido sob os auspícios do
regime de recurso repetitivo,  nas ações envolvendo
seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, a
Caixa Econômica Federal  detém interesse jurídico
para  ingressar  na  lide  como  assistente  simples
somente  nos  contratos  vinculados  ao  FCVS
(apólices públicas, ramo 66) e desde que celebrados
de  02.12.1988  a  29.12.2009,  período  compreendido
entre  as  edições  da  Lei  nº.  7.682/88  e  da  MP  nº.
478/09.
3. Hipótese em que a CEF não logrou comprovar que
os  contratos  classificados como sendo do Ramo 66
tenham sido celebrados no período determinado no
julgamento do REsp nº. 1.091.363/SC, limitando-se a

Agravo de Instrumento nº 2009848-95.2014.815.0000                                                                                                                                                                     9



apresentar  tabela  indicando  a  data  de  liquidação
daqueles contratos.
4.  A  falta  de  trânsito  em  julgado  do  acórdão
proferido em sede de recurso repetitivo não impede
a aplicação imediata do entendimento ali firmado.
5.  Agravo  de  instrumento  improvido.  Pedido  de
reconsideração prejudicado.
(Processo:  00040648620144050000,  AG137722/CE,
Relator:  Desembargador  Federal  Rogério  Fialho
Moreira,  Quarta  Turma,  Julgamento:  17/06/2014,
Publicação: DJE 20/06/2014 - Página 174) - negritei.

Assim,  não  restando  demonstrado  nos  autos  a
vinculação  do  contrato  ao  FCVS,  bem  como  o  seu  comprometimento  com  risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade
da Apólice - FESA, além da inexistência de documentação mínima comprovando a
celebração das  apólices  públicas  (Ramo 66)  firmada entre 2/12/1988  a  29/12/2009,
afasto a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

2) Da inépcia da inicial

A recorrente  sustentou  a  configuração  da  referida
preliminar, sob a alegação de que as partes promoventes, ao ingressarem com a ação
principal, “limitou-se a fazer alegações inconsistentes, deixando de indicar os danos
físicos  efetivamente  verificados  em  seu  imóvel  (ou  seja,  o  sinistro)  e  a  data  da
respectiva ocorrência”, fl. 26.

Como é sabido, a inépcia da inicial diz respeito aos
defeitos vinculados aos elementos objetivos da demanda (pedido e causa de pedir),
estando  suas  hipóteses  elencadas  no  parágrafo  único,  do  art.  295,  do  Código  de
Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 295 (...)
Parágrafo  único.  Considera-se  inepta  a  petição
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inicial quando:
I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II – da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão;
III – pedido for juridicamente impossível;
IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. 

Ora,  cotejando  o  texto  desse  dispositivo  com  o
inteiro teor da exordial,  não é necessário demasiado esforço para se concluir pela
inocorrência de quaisquer desses vícios.

 É que, extreme de dúvidas, pode-se asseverar que a
causa de pedir e pedido são inteligíveis, os efeitos jurídicos pleiteados são possíveis e
compatíveis  e,  além disso, podem ser logicamente deduzidos do arcabouço fático
declinado.

A  jurisprudência  responde  com  sensatez  nesse
sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  EM  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  INÉPCIA  DA
INICIAL. AFASTAMENTO. Não se mostra inepta a
inicial quando se encontram perfeitamente definidos
e descritos o pedido e a causa de pedir. Como tal, a
inicial que imputa conduta culposa à parte requerida
como causa  do  acidente,  que  teria  sido  provocado
pela ré em virtude do estado de embriaguez em que
se encontrava. Evento descrito quantum satis. Fatos
suficientemente estabelecidos para o pleno exercício
do  contraditório.  Arguição  repelida.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  DESPROVIDO.  (Agravo  de
Instrumento  Nº  70044396679,  Décima  Segunda

Agravo de Instrumento nº 2009848-95.2014.815.0000                                                                                                                                                                     11



Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em
29/09/2011) – destaquei.

Ressalte-se,  ademais,  que,  cuidando-se,  a  toda
evidência,  de  dano  gradual  e  progressivo,  decorrente  de  vícios  de  construção,
portanto, não verificáveis de imediato, não há como se precisar a data da ocorrência
do sinistro, de modo que a ausência dessa específica indicação não enseja inépcia da
inicial. Logo, é de se rejeitar essa preliminar. 

3) Da ilegitimidade ativa

Em continuidade,  a  recorrente  ainda  pugnou pelo
reconhecimento da ilegitimidade ativa das partes agravadas, por nunca terem sido
mutuárias  do  Sistema  Financeiro  da  Habitação  –  SH/SFH,  não  estabelecendo
qualquer  vínculo  obrigacional,  respaldada  por  contrato  de  seguro  acessório  a
contrato de mútuo.

Ora,  improcede  a  assertiva  de  ilegitimidade  dos
promoventes, pois, conforme se depreende da documentação acostada, não há como
se aferir, nessa esfera de cognição, o vínculo dos mesmos com os bens em questão.
Além do mais, o seguro obrigatório é residencial e não pessoal, acompanhando o
imóvel e não o mutuário primitivo. 

Nessa direção, é clarividente a jurisprudência pátria:

SEGURO  HABITACIONAL  –  TRANSFERÊNCIA
DA POSSE  DIRETA DO  IMÓVEL NA VIGÊNCIA
DO  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  –
COBRANÇA  DE  COBERTURA  SECURITÁRIA  –
LEGITIMIDADE  DOS  ATUAIS  TITULARES  –
PROEMIAL RECHAÇADA. 
Em  se  tratando  de  seguro  obrigatório  atrelado  a
imóvel  financiado  pelo  SFH,  permanece  hígida  a
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responsabilidade  da  seguradora  quanto  ao  objeto
segurado,  ainda  que transferida  a  posse  direta  do
bem a terceiro, visto se tratar de seguro residencial,
e  não  pessoal.  (Agravo  de  Instrumento  n.
2007.008558-0,  de  Xaxim,  Rela.  Desa.  Salete  Silva
Sommariva, Terceira Câmara de Direito Civil, j. em
17/04/2007)

Lembre-se,  por  oportuno,  que,  nos  contratos
denominados “de gaveta", há a sub-rogação dos adquirentes nos direitos e deveres
dos  mutuários,  não  havendo  necessidade,  destarte,  de  os  autores  serem  os
contratantes primitivos do financiamento.

Desta forma, não há como acolher essa prefacial.

4) Da carência de ação

Entende,  ainda,  a recorrente que faltaria interesse
processual  aos promoventes,  em razão de já terem quitado seus financiamentos e
obtido a liberação das hipotecas de seus imóveis.

Todavia,  a  meu  ver,  a  eventual  extinção  dos
contratos de mútuo pela liquidação do débito é irrelevante para o deslinde da causa,
porque o sinistro alegado ter-se-ia originado de vícios de construção, portanto, em
momento anterior à quitação.

A propósito:

INDENIZAÇÃO.  Agravo  retido  Decisão  de
saneamento  do  processo  Alegações  de  inépcia  da
inicial,  ilegitimidade  ativa  e  passiva,  falta  de
interesse  processual,  prescrição,  litisconsórcio
necessário com Caixa Econômica Federal e interesse
da  União  Recurso  improvido  Apelação.  Seguro
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habitacional  Imóveis  financiados  pelo  Sistema
Financeiro  de  Habitação.  Vícios  de  construção
Indenização  devida  Modificação  de  entendimento
em  face  dos  precedentes  do  Superior  Tribunal  de
Justiça Decisão de improcedência reformada Recurso
provido. A petição inicial preenche os requisitos dos
artigos  282 e  283  do  Código  de  Processo  Civil,  a
permitir  a  apreciação  do  mérito,  não  havendo
necessidade de descrever de maneira minuciosa os
danos ocorridos nos imóveis. Também não é caso de
carência de ação por ilegitimidade ad causam (ativa e
passiva). Primeiro, porque a ré faz parte do pool de
seguradoras responsáveis pelo contrato. Segundo, os
adquirentes dos imóveis, ainda que por contrato de
gaveta,  sub-rogam-se  nos  direitos  e  obrigações
decorrentes  do  contrato  primitivo.  No  que  diz
respeito à alegação de falta de interesse processual,
a  obtenção  da  liberação da  hipoteca  dos  imóveis
não exclui a responsabilidade da seguradora pelos
sinistros ocorridos durante a vigência do contrato.
As  argumentações  de  que  a  União  e  a  Caixa
Econômica Federal devem integrar o pólo passivo da
demanda e de que o feito deve ser remetido à Justiça
Federal  não  prosperam,  em  razão  da  falta  de
interesse jurídico. Além disso, a Medida Provisória
nº 478, de 29 de Dezembro de 2009, não foi apreciada
no prazo do artigo 62 da Constituição Federal, razão
pela  qual  perdeu  a  sua  eficácia.  Em  relação  à
alegação de prescrição, prevalece o entendimento de
que,  na  hipótese  de  danos  progressivos  e
permanentes, o termo inicial da prescrição prolonga-
se  no tempo.  O Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
manifestou  no  sentido  de  que  a  seguradora  é
responsável  pelos vícios decorrentes da construção
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que  podem  levar  ao  desmoronamento  do  imóvel.
(TJSP;  APL 0008325-90.2008.8.26.0322;  Ac.  5525703;
Lins; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Jesus Lofrano; Julg. 08/11/2011; DJESP 01/12/2011)  -
negritei.

Pelos  motivos  declinados, rechaço  também  essa
preliminar.

À luz dessas considerações, diante da inexistência de
prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança da alegação, bem como da
possibilidade  de  dano  irreparável  ou de  difícil  reparação,  entendo  por  manter  a
decisão hostilizada que,  em primeiro grau,  denegou as preliminares arguidas em
sede de contestação.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter integralmente a decisão agravada. 

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

     Relator
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