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AGRAVO  INTERNO –  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA  –  DECISÃO  QUE
DECLINOU  DA  COMPETÊNCIA  PARA  A  JUSTIÇA
FEDERAL  –  INTIMAÇÃO  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL PARA MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO –
INÉRCIA  –  DESINTERESSE  NA INTERVENÇÃO  -
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO FCVS – §7º, DO
ART. 1º-A, DA LEI Nº 12.409/2001 - PRORROGAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO

Considerando a inércia da CEF sobre o interesse em intervir
no  feito,  a  luz  da  Lei  12.409/2001,  o  feito  deve  ter
continuidade  de  tramitação  na  Justiça  Comum  Estadual,
ante a inexistência de cobertura da apólice pelo FCVS. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Paulo Roberto da
Silva Holanda e outros contra Decisão Monocrática, exarada à fl. 1145/1149,
que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que esta possa
decidir sobre a intervenção ou não da Caixa Econômica Federal, nos termos da
Súmula 150 do STJ.

Nas razões do presente agravo, os autores/agravantes alegaram,
em  síntese, que  no  Recurso  Repetitivo  nº  1.091.393,  o  STJ  afastou  a
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possibilidade de participação da CEF em lides como a dos autos (de seguro
habitacional)  quando  os  contratos  tiverem  sido  celebrados  anteriormente  a
02/12/1988. Argumentaram, assim, que, como os contratos dos autores foram
celebrados anteriormente a 1988, não há, segundo a orientação firmada no
aludido recurso repetitivo, qualquer tipo de vínculo com o FCVS, o que impede
o declínio de competência à Justiça Federal.

Requereram  o  exercício  do  juízo  de  retratação  ou,
subsidiariamente,  a  submissão  da questão  à  Câmara  Recursal,  dando-se
provimento ao Agravo, reformando a decisão monocrática combatida.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  1415/1429,  pugnando  pela
manutenção da decisão.

Intimações e dilações de prazo à Caixa Econômica Federal às fls.
1393;1401;1405,  inexistindo  manifestação  quanto  ao  seu  interesse  na
contenda.

 

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como  a  decisão  agravada foi
publicada, e este recurso interposto, antes da entrada em vigor do novo CPC
(Lei  nº 13.105/2015),  o presente julgamento deverá ser,  no que for cabível,
norteado pelo Código de Processo Civil anterior (Lei nº 5.869/1973), levando
em  conta,  inclusive,  as  interpretações  jurisprudenciais  dadas,  até  então,
conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça no Enunciado
Administrativo  nº  2,  proclamado  em  sessão  plenária  realizada  em 02  de
março de 2016.

Verifica-se dos autos que os autores, ora agravantes (num total de
13) ajuizaram a presente Ação Ordinária de Indenização Securitária – em face
de Federal Seguros S/A,  pretendendo ser indenizados em razão de vícios de
construção que puseram em risco os imóveis objeto dos seguros.

Após o julgamento de procedência dos pedidos e interposição de
Recurso de Apelação por parte de  Federal  Seguros S/A e Recurso Adesivo
pelos  promoventes,  foi  proferida  Decisão  Monocrática  pelo  Exmo
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  declinando da
competência para a Justiça Federal,  a fim de que esta possa decidir sobre a
intervenção ou não da Caixa Econômica Federal, nos termos da Súmula 150
do STJ.

O recurso merece acolhimento.

Tratando-se  de  apólices  envolvendo  o  Sistema  Financeiro
Habitacional,  a  Caixa  Econômica  Federal  foi  intimada  para  apresentar
manifestação de seu interesse em intervir no feito, nos termos do §6º, do art.
1º,  da  Lei  12.409/2001,  quedando-se  inerte  mesmo após  o  deferimento  de
dilação de prazo e renovação da intimação (fls. 1393;1401;1405).
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Diante  de  tal  manifestação,  é  desarrazoado  manter  a  decisão
agravada que declinou da competência  para  a  Justiça  Federal,  face  o que
dispõe a Lei nº 12.409/2001, com a redação dada pela Lei nº13.000/2014 e o
Recurso Especial nº 1.091.363/SC:

Lei nº 12.409/2001:

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.
[...]
§ 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. (Grifei).

STJ:

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.
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)
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Com base nos dispositivos  acima transcritos,  denota-se  que a
Caixa  Econômica  Federal  representa  extrajudicialmente  e  judicialmente  os
interesses do FCVS.

In casu, não se manifestando a empresa pública federal sobre a
ocorrência de interesse processual em virtude da cobertura do FCVS, verifica-
se o seu desinteresse na causa, legitimando a aplicação do §7º do sobredito
comando legal, que assim dispõe:

[…]
§  7o Nos  processos  em que  a  apólice  de  seguro  não  é
coberta  pelo  FCVS,  a  causa  deverá  ser  processada  na
Justiça Comum Estadual. 

De acordo, pois, com as balizas impostas pela nova legislação,
bem como do entendimento do Tribunal da Cidadania sob a sistemática dos
recursos  repetitivos, devem  permanecer  tramitando  na  Justiça  Comum
Estadual as causas em que a apólice de seguro é de natureza privada (ramo
68), ou seja, não coberta pelo FCVS.

Com efeito,  não tendo a Caixa  Econômica Federal manifestado
seu  integral interesse na lide,  deve ser  reformada a decisão agravada, que
declinou da competência  do feito para a Justiça Federal,  mantendo-se nesta
Justiça Comum o processamento da ação referente a todos os promoventes.

Frente ao exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para determinar o prosseguimento do feito nesta Justiça Comum Estadual.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05
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