
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento nº 2004061-85.2014.815.0000
Origem : 1ª Vara da Comarca de Cuité
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Sul América Companhia Nacional de Seguros
Advogados : Nelson Luiz Nouvel Aléssio e Ilza Regina Defilippi Dias
Agravados : Maria Telma de Jesus e outros
Advogado : Diego Farias Aranha de Lucena

AGRAVO  INTERNO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. IMÓVEIS FINANCIADOS.  VÍCIOS
DE  CONSTRUÇÃO.  COMPETÊNCIA  ESTADUAL
FIRMADA  POR  ESTE  SODALÍCIO  EM  OUTROS
JULGADOS. INCONFORMISMO.  REDISCUSSÃO
DA  MATÉRIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
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Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a revolver a
matéria já apreciada.

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  INTERNO,  fls.  295/319,
interposto  pela  Sul  América  Companhia  Nacional  de  Seguros contra  decisão
monocrática  proferida  pelo  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  fls.
279/291, a qual negou seguimento ao recurso,  por ela manejada em face de  Maria
Telma de Jesus e outros.

Nas  suas  razões,  a  recorrente  afirma  que  a  Caixa
Econômica Federal, após a recém-editada Medida provisória 633/2013, tem interesse
nas  lides  que  versa  sobre  o  caso  em  comento,  “de  modo  a  legitimá-la  como
litisconsorte necessária á defesa do Fundo de Compensação de Variações Salariais –
FCVS e de suas subcontas”, fl. 300. Por outro quadrante assevera que se tratando de
apólice pública – RAMO 66, há sim interesse da Caixa Econômica Federal e da União
no feito e “a falta de integração de tais entes no pólo passivo da relação jurídica
acarreta  a  nulidade  de  todos  os  atos  processuais,  vale  dizer,  todos  os  atos  são
reputados inexistentes, por tratar-se de nulidade absoluta”, fl. 306. Por fim, requer a
reforma da decisão, determinando a remessa do feito à Justiça Federal.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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De início, calha ressaltar que o agravo interno trata-
se  de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

Na  espécie,  insurge-se  a  agravante,  Sul  América
Companhia  Nacional  de  Seguros, em  face  de  decisão  monocrática  que  negou
seguimento ao Agravo de Instrumento por ela forcejada.

No presente caso, pretende a agravante a reforma da
decisão  proferida  às  fls.  279/291,  à  alegação  de  que,  deve  ser  reconhecida  a
competência da Justiça Federal em razão do interesse da Caixa Econômica Federal.

O  decisum restou  assim  consignado,  quanto  aos
pontos de insurgência recursal analisados anteriormente, fls. 282/291:

Pois  bem.  Como  se  sabe,  nas  causas  que  versam
acerca da responsabilidade decorrente de avença de
seguro  adjeto  a  contrato  de  mútuo,  não  há
comprometimento  de  recursos  do  SFH  -  Sistema
Financeiro  de  Habitação  e  do  FCVS  -  Fundo  de
Compensação  de  Variações  Salariais,  inexistindo,
portanto, interesse dos entes federais.
A  toda  evidência,  cumpre,  sim,  à  companhia  de
seguro  assumir  a  garantia  dos  riscos  relativos  aos
bens  segurados  e,  por  conseguinte,  de  responder  à
pretensão  deduzida  em  juízo  pelos  agravantes,
consistente na reparação dos danos sofridos por esses
imóveis. 
Ressalte-se, para que não surjam dúvidas, que, nem
mesmo a edição da Medida Provisória nº 478/2009, a
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qual dispunha sobre extinção das apólices de Seguro
Habitacional  do  SFH  -  Sistema  Financeiro  de
Habitação,  tem o condão de alterar essa conclusão,
posto que o Ato Declaratório nº 18/2010 do Congresso
Nacional  consignou  o  encerramento  do  prazo  de
vigência da mencionada Medida Provisória.   
Ademais,  já  se  encontra  pacificado,  no  Superior
Tribunal de Justiça, o entendimento de que o objeto
dessa espécie de demanda - qual seja, o pagamento
de indenização securitária por danos físicos ocorridos
nas unidades habitacionais seguradas-, é de interesse
restrito  da  seguradora  e  do  mutuário,  não
comprometendo  recursos  do  SFH  -  Sistema
Financeiro  de  Habitação,  nem  afetando  o  FCVS  -
Fundo de Compensação de Variações Salariais.
Nesse sentir, de bom alvitre a transcrição da ementa
do  julgado  daquela  Corte  Superior,  da  lavra  do
Ministro  Carlos  Fernando  Mathias,  paradigma  na
matéria, posto que decidido sob o rito dos recursos
repetitivos:
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE
A  RESPEITO  DO  CONTRATO  DE  SEGURO
ADJECTO  A  MUTUO  HIPOTECÁRIO.
LITISCONSÓRCIO ENTRE A  CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL/CEF  E  CAIXA  SEGURADORA  S/A.
INVIABILIDADE.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL.
RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  LEI  N.
11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8,  DE 07.08.2008.
APLICAÇÃO.
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1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato
de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver
discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar
o  FCVS  (Fundo  de  Compensação  de  Variações
Salariais),  inexiste  interesse  da  Caixa  Econômica
Federal  a  justificar  a  formação  de  litisconsórcio
passivo  necessário,  sendo,  portanto,  da  Justiça
Estadual a competência para o seu julgamento.
Precedentes.
2.  Julgamento  afetado  à  2a.  Seção  com  base  no
Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ
n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3.  Recursos especiais conhecidos em parte e,  nessa
extensão,  não  providos.  (REsp  1091363/SC,  Rel.
Ministro  CARLOS  FERNANDO  MATHIAS  (JUIZ
FEDERAL  CONVOCADO  DO  TRF  1ª  REGIÃO),
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  11/03/2009,  DJe
25/05/2009)
Logo,  não  se  revelando  presente,  nesse  tipo  de
controvérsia, qualquer interesse jurídico a justificar a
intervenção  facultativa  ou  compulsória  dos  entes
federais  indicados,  compete  à  Justiça  Estadual
processar e julgar a lide.
Calha  transcrever  trecho  do  parecer  ministerial,  o
qual comunga com tal posicionamento, fl. 274:
Com efeito, a CEF, como agente financeiro do SFH,
mantém com os mutuários uma relação jurídica de
financiamento para a aquisição da casa própria, não
se confundindo com o seguro, que é avença distinta
da originária. Não há, a toda evidência, razão para
que o agente financeiro e mesmo a União integrem o
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polo passivo da lide.
A  propósito,  não  destoa  o  entendimento  deste
Sodalício, em caso semelhante, julgado recentemente:
AGRAVO RETIDO.  Repetição  das  teses  no recurso
apelatório. Ausência de interesse. Não conhecimento
da  irresignação.  Verificado  que  todas  as  matérias
trazidas  na  referida  irresignação  retida  são
preliminares  ou  prejudiciais  do  presente  recurso
apelatório,  descabido  é  o  seu  conhecimento.
Preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência
da justiça comum estadual. Alegação de litisconsórcio
obrigatório entre a seguradora, a Caixa Econômica e
a  união.  Não  ocorrência.  Competência  da  justiça
federal  não  verificada.  Discussão  entre  a  empresa
securitária  e  o  mutuário.  Interesse  das  entidades
públicas apenas na modalidade assistência simples,
que  necessita  de  requerimento  voluntário  para
integrar  o  feito,  o  que  não  ocorreu  no  caso.
Responsabilidade  da  seguradora.  Entendimento
consolidado do Superior Tribunal de justiça. Rejeição
de  ambas  prefaciais.  Alegação  de  contradição  ao
apreciar  dos  julgamentos  proferidos  pelo  Superior
Tribunal de justiça no EDCL no RESP nº 1.091.393/sc
e no EDCL no RESP nº 1.091.363/sc,  submetidos ao
rito do art. 543-c do CPC. Tais acórdãos mencionam a
existência  de  pedido  de  intervenção  da  Caixa
Econômica federal na qualidade de assistente simples
da  seguradora.  A situação  fática  do  presente  caso,
contudo,  difere  da  apreciada  nesses  precedentes,
porquanto Caixa Econômica federal não manifestou,
em  momento  algum,  interesse  jurídico  sobre  a
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presente demanda, inexistindo requerimento de sua
admissão  como  assistente.  2.  Bem  se  sabe  que  o
instituto  da  assistência  configura-se  como  uma
intervenção  voluntária  ou  espontânea  de  terceiro,
dependendo, portanto, de seu requerimento para ser
deferida. Precedente STJ. Em assim sendo, deve ser
considerada  como  competente  para  processar  o
presente feito a Justiça Estadual, não se aplicando o
entendimento esposado no julgamento dos EDCL no
RESP nº 1.091.393/sc e EDCL no RESP nº 1.091.363/sc,
ante a ausência de identidade das hipóteses fáticas da
presente  demanda  e  dos  precedentes  da  corte
superior.  3.  Ao  julgar  os  EDCL  no  RESP  nº
1.091.393/sc e EDCL no RESP nº 1.091.363/sc,  o STJ
reconheceu a existência de interesse jurídico apto a
amparar eventual pedido de intervenção da CEF, nos
termos do art. 50 do CPC, e não uma incompetência
absoluta da Justiça Estadual para processar todas as
causas em que se averiguasse a existência de apólice
pública. 4. Não é possível a apreciação do pleito da ré
de  exclusão  condenação  na  multa  decendial  em
relação àqueles autores que possuem apólice privada,
posto  que,  em  cotejo  dos  autos,  percebe-se  que  a
embargante, por ocasião das razões de apelação, não
impugnou  especificamente  a  sentença  de  primeiro
grau  no  tocante  a  esse  ponto.  Art.  515  do  CPC.
Precedentes  STJ.  5.  Mesmo  que  interpostos  com  a
finalidade  de  prequestionamento,  os  embargos
devem se submeter ao regime imposto pelo art. 535,
do  CPC.  Precedente  STJ.  6.  Embargos  rejeitados  à
unanimidade  de  votos.  (embargos  de  declaração
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assunto(s)  indenização  por  dano  material.  Número
do  acórdão  0004375-79.2012.8.17.0000(250363-1/03).
Comarca  paulista.  Número  de  origem  250363102.
Relator  jones  figueirêdo.  Relator  do  acórdão  jones
figueirêdo. Revisor. Órgão julgador 4ª Câmara Cível.
Data de julgamento 29/3/2012 14: 00: 00. Publicação
70)  -  “nos  feitos  em  que  se  discute  a  respeito  de
contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por
envolver  discussão  entre  seguradora  e  mutuário,  e
não  afetar  o  FCVS  (fundo  de  compensação  de
variações  salariais),  inexiste  interesse  da  Caixa
Econômica  federal  a  justificar  a  formação  de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da
Justiça  Estadual  a  competência  para  o  seu
julgamento” (resp  1091363/sc,  Rel.  Ministro  Carlos
Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª
região), segunda seção, dje 25/05/ 2009). Ilegitimidade
ativa.  Suposta  multiplicidade  de  financiamento.
Obrigação da seguradora. Inteligência da Súmula nº.
31 do Superior Tribunal de justiça. Procurações públi-
cas que não conferem poderes especiais para ingresso
de ação judicial de cobrança de seguro. Ilegitimidade.
Exclusão da lide. Acolhimento parcial. - “stj Súmula
nº  31.  A aquisição,  pelo  segurado,  de  mais  de  um
imóvel  financiado  pelo  sistema  financeiro  da
habitação, situados na mesma localidade, não exime
a  seguradora  da  obrigação  de  pagamento  dos
seguros”.  -  é  necessário que a procuração,  além de
fazer  referência  ao  imóvel  segurado,  outorgue
poderes especiais para ingressar com a ação judicial
de cobrança de seguro. Deve-se considerar ilegitima a
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parte que não comprova o vínculo necessário com o
imóvel segurado. Todavia, ressalve-se a possibilidade
de  ingresso  de  nova  ação,  atendidos  os  requisitos
necessários.  Carência  de  ação.  Liberação  das
hipotecas. Origem dos fatos na vigência do contrato.
Desacolhimento.  -  “5.  A quitação do financiamento
da  unidade  habitacional  não  enseja  a  carência  da
ação,  tampouco  desonera  a  seguradora  pelo
pagamento da cobertura securitária, pois os sinistros
constatados  remontam ao  tempo  da  construção  do
imóvel,  e,  por  possuírem  cunho  progressivo,
propagaram-se no período de vigência do mútuo e
do respectivo seguro” (aresp 200371, Rel. Min. Sidnei
beneti, publicado em 31/08/2012). Inépcia da inicial.
Não ocorrência.  Petição apta a averiguar o fato e o
pedido de forma lógica. Cumprimento do art. 282 da
legislação  adjetiva  civil.  Rejeição.  -  atendidos  os
ditames do art. 282 da legislação adjetiva civil, não há
que  se  falar  em  inépcia  da  inicial.  Prescrição.
Inexistência.  Seguro  habitacional.  Vícios  ocultos.
Impossibilidade  de  previsão  do  prazo  inicial.
Rejeição.  -  “agravo  regimental.  Ação  ordinária  de
responsabilidade  obrigacional  securitária.  SFH.
Prescrição  ânua.  Inaplicabilidade.  Seguro
habitacional  obriga-  tório.  Responsabilidade  da
seguradora.  Reconhecimento.  Precedentes.  Recurso
improvido”.  (agrg  no  AG 1127448/rs,  Rel.  Ministro
massami  uyeda,  terceira  turma,  julgado  em  01/03/
2011,  dje  16/03/2011).  -  não  há  que  se  falar  de
prescrição se o evento descrito na apólice é atual  e
permanece atingindo os imóveis de forma contínua e
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progressiva.  Impossível,  também.  Se  estabelecer  a
data precisa do início das ocorrências. Unta vez que o
processo  de  deterioração  dos  imóveis,  por  vício
construtivo, inicia-se. Muitas vezes. Sem que se seus
usuários  percebam.  Apelação  cível  nº  70032878639.
Sexta Câmara Cível. Tribunal de justiça do RS, relator
artur arnildo ludwig, julgado em 17/12/2009 o prazo
prescricional somente flui a partir da data em que o
segurado ciência do sinistro.  Não demonstração do
termo  inicial  no  processo.  Tratandose  de  danos
evolutivos  com  múltiplos  fatos  desencadeadores.
Prejudicada  a  pretensão  de  se  determinar  urna
origem  única  para  o  sinistro  apelação  cível  nº
70028904480. Sexta Câmara Cível, tribunal de justiça
do  RS,  relator  liege  puricelli.  Pires,  julgado  em
28/0.5/2009.  (tjpb.  Acórdão  do  processo  nº
00120090067990001  órgão  (terceira  câmara  cível).
Relator des. Saulo henriques de Sá e benevides. J. Em
19/04/2011) mérito. Cobertura securitária. Incidência
retroativa  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.
Vício  de  construção  nos  imóveis  comprovados
através  de  laudo pericial.  Cumprimento contratual.
Dever  da  seguradora.  Multa  decendial.  Pagamento
devido.  Redução  da  verba  honorária.
Impossibilidade.  Honorários  do  assistente  técnico,
juros  e  correção  monetária.  Manutenção  em
conformidade com o decisório singular. Precedentes
desta  corte.  Não  acatamento das  razões  meritórias.
Desprovimento. “cobertura securitária. Incidência do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Danos  nos
imóveis  comprovados  através  de  laudo  pericial.
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Cumprimento  contratual.  Dever  da  seguradora.
Multa decendial. Pagamento devido. Desprovimento
do apelo”. (tjpb; AC 001.2009.001198-0/001; segunda
Câmara  Cível;  relª  juíza  conv.  Vanda  elizabeth
marinho;  djpb  20/  10/2011;  pág.  9).  -  “é  devida  a
multa decendial, pactuada entre as partes para o caso
de atraso do pagamento da indenização, limitada ao
valor  da  obrigação  principal”.  (art.  920  do  Código
Civil de 1916) - comprovada a existência de vícios de
construção  que  comprome-  tem  gravemente  a
estrutura  e  solidez  do  bem  segurado,  e  havendo
perigo  de  desmoronamento,  é  de  ser
responsabilizada  diretamente  a  seguradora  pelo
pagamento  de  indenização,  mormente  porque  a
apólice não exclui de forma expressa a cobertura dos
riscos decorrentes do sinistro. Necessário interpretar
as disposições contratuais de forma mais favorável ao
consumidor,  em  respeito  às  Leis  que  regem  as
relações  de  consumo.  A multa  decendial  deve  ser
aplicada  em  razão  da  mora  em  adimplir  a
indenização devida pela seguradora aos segurados,
observando as normas jurídicas vigentes ao tempo da
feitura do contrato de seguro habitacional. Conta-se
da citação, e não da elaboração dos orçamentos pelo
laudo  pericial,  os  juros  de  mora  nas  demandas
indenizatórias de seguro habitacional por ser este o
marco da constituição em mora da seguradora. (tjpb;
AC  001.2010.001089-9/001;  segunda  câmara
especializada  cível;  Rel.  Juiz  conv.  Ricardo vital  de
Almeida;  djpb  30/11/2012;  pág.  9).  (TJPB;  AC
001.2009.003092-3/002;  Primeira  Câmara
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Especializada Cível;  Rel.  Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 16/04/2013; Pág. 7) - sublinhei.
Ainda,
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  SEGURO  HABITACIONAL.
SISTEMA FINANCEIRO  DA HABITAÇÃO.  VÍCIO
DE  CONSTRUÇÃO.  CONTRATO  SECURITÁRIO
COM  EMPRESA  PRIVADA.  Restrição  da  relação
jurídica entre os mutuários a seguradora. Intervenção
da Caixa Econômica Federal.  Ausência de interesse
que justifique a sua presença. Exclusão da empresa
pública  federal  da  lide.  Competência  da  Justiça
Estadual.  Precedente  do  STJ  em  julgamento  de
recursos  repetitivos.  Provimento  do  recurso.  Nas
causas  em  que  a  discussão  se  limite  a  cobertura
securitária,  cuja  relação  jurídica  restringe-se  ao
mutuária do SFH (sistema financeiro habitacional)
e  a  seguradora  com  a  qual  firmou  contrato  de
seguro para a obtenção de indenização no caso de
avarias  ocorridos  no  imóvel  segurado,  inexiste
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a
formação  de  litisconsórcio  passivo  necessário,
razões pelas quais é competente a Justiça Estadual
para  o  processamento  e  julgamento  desses  feitos.
Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de
seguro  adjeto  a  contrato  de  mútuo,  por  envolver
discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o
FCVS (fundo de compensação de variações salariais),
inexiste  interesse  da  Caixa  Econômica  Federal  a
justificar  a  formação  de  litisconsórcio  passivo
necessário,  sendo,  portanto,  da  Justiça  Estadual  a
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competência  para  o  seu  julgamento.  Precedentes.
(STJ-RESP  1091363/SC.  Rel.  Min.  Carlos  Fernando
mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região). J.
Em 11/03/2009). (TJPB; AI 200.2008.039279-4/001; João
Pessoa; Rel. Juiz Conv. Miguel de Britto Lyra Filho;
DJPB 31/03/2010; Pág. 11) - negritei.
Deste modo, entendo não merecer reforma a decisão
objurgada, devendo, portanto, ser ratificada em todos
os seus termos.

Com efeito, estando a decisão atacada proferida em
consonância com a mais abalizada jurisprudência, é de se concluir pela manutenção
do  julgado  em  sua  integralidade.  Não  havendo  outro  caminho  senão  o
desprovimento do presente agravo.

Por fim, apenas a título de esclarecimento,  cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes. Bastando a motivação na prestação jurisdicional, a
teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal,
com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).
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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 setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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