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ADV.(A/S)

: ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da
Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) –
Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência
para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso
de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das
partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o
feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal
(art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei
12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos
processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco
jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça
Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na
entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido
espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação
após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da
Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito
proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União
e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese.
Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito
no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da
Lei 9.469/1997.
AC ÓRDÃ O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Brasília, Sessão Virtual de 19 a 26 de junho de 2020.
GILMAR MENDES
2
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BCF1-8197-F735-0023 e senha CC15-6295-4DD6-5CF5

Supremo Tribunal Federal
Ementa e Acórdão

Inteiro Teor do Acórdão - Página 3 de 78

RE 827996 / PR
Relator
Documento assinado digitalmente
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ADV.(A/S)

: ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se, na
origem, de ação ordinária de responsabilidade de obrigação securitária
ajuizada pelos recorridos (mutuários do Sistema Financeiro da Habitação)
na Justiça Estadual do Paraná, em face de Sul América Companhia
Nacional de Seguros, com a finalidade de receber indenização referente
ao valor necessário para a reparação dos imóveis, acrescida de juros
moratórios e de correção monetária, bem como aplicação da multa
prevista contratualmente.
Alega-se que os imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro de
Habitação teriam vícios estruturais, com risco de desmoronamento e que,
com base na apólice de seguro firmada, a seguradora seria responsável
pelos danos.
Em sua contestação, a seguradora apresenta as seguintes questões de
ordem preliminar: i) ilegitimidade passiva, ante a Medida Provisória
513/2010, convertida na Lei 12.409/2011, que teria transferido os direitos e
obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação
(SH/SFH) ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS); ii)
ilegitimidade ativa; e iii) carência de ação.
O Juízo da 5ª Vara Cível de Maringá/PR proferiu decisão
interlocutória, declarando a inconstitucionalidade da MP 513/2010, bem
como afastando as preliminares apontadas.
Irresignada, a Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs
agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão impugnada,
com o acolhimento das preliminares arguidas.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, deu
provimento ao recurso para, diante da verificação de que as apólices
envolvidas seriam públicas, decretar a incompetência da Justiça Estadual,
com remessa dos autos à Justiça Federal. Eis a ementa do acórdão (fls.
409/419, eSTJ - v. 5):
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA - SEGURADO FIRMADO POR FORÇA DE
CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO - INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E DA UNIÃO NO FEITO - PROVA DE QUE OS
AUTORES ESTÃO VINCULADOS À APÓLICE PÚBLICA,
DENOMINADA ‘RAMO 66’ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO PROVIDO”.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Inconformados, os autores interpuseram recurso especial,
inadmitido na origem.
Interposto agravo em recurso especial, o relator monocraticamente,
deu provimento ao recurso para firmar a competência da Justiça Estadual
para o julgamento da controvérsia. Essa decisão foi confirmada pela
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do agravo regimental interposto pela Sul América
Companhia Nacional de Seguros, nos seguintes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.‘Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do SFH, a 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 n. 7.682/88 e da MP n. 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao FCVS
(apólices públicas, ramo 66). 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. Ademais, o ingresso
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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
apólice
pública,
mas
também
do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do 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.’ (EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363, Relª. Minª. MARIA
ISABEL GALLOTTI, Relª. p/ Acórdão Minª. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento
10/10/2012). 2.- Ao que se depreende, tais requisitos não foram
demonstrados no Acórdão recorrido, não havendo que se falar,
portanto, na existência de interesse jurídico da CEF em integrar
a lide. 3.- A juntada de documento novo, objetivando
demonstrar o comprometimento do FCVS, não é admitida nesta
sede excepcional (CPC, art. 397 e RISTJ, art. 141, II). 4.- Agravo
Regimental improvido”. (fls. 711/712, e-STJ – v.8)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 786/793,
e-STJ – v. 8).
Contra esse acórdão, Sul América Companhia Nacional de Seguros
interpôs o presente recurso extraordinário, com fundamento no artigo
102, alínea “a”, da Constituição Federal (fls. 800/813, e-STJ – vol. 9).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminarmente, a
existência de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º,
XXXV, e 109, I, da Constituição Federal.
Sustenta que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
ao impor condicionantes ao ingresso da Caixa Econômica Federal nos
autos – mesmo após a empresa pública ter declarado seu interesse
jurídico no feito –, limitando a atuação da Justiça Federal na causa, teria
ofendido os dispositivos constitucionais acima mencionados.
Aduz, ainda, in verbis, que:
“De outra sorte, as condicionantes impostas, a par do
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manifesto equívoco em relação ao estabelecimento do prazo de
2.1.1988 como início do período em que haveria o
comprometimento do FCVS aos contratos celebrados no âmbito
do SFH (...) afrontam, também, a Constituição Federal, eis que
ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS no caso
concreto, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por
impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça.
Isto porque, a comprovação, em cada caso concreto, do
comprometimento do FCVS na cobertura das apólices, somente
poderá ocorrer, efetivamente, em execução de sentença,
oportunidade em que não é mais cabível a arguição de
incompetência absoluta do Juízo, em face do trânsito em
julgado do processo.
(…)
A competência da Justiça Federal para apreciar a presente
ação decorre do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal,
enquanto administradora do Fundo de Compensação de
Valores Salariais – FCVS, e da União Federal, nos termos das
disposições da Lei Federal nº 12.409/11, que autorizou o Fundo
de Compensação de Valores Salariais – FCVS, gerido pela
Caixa, a assumir os direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação.
(…)
O FCVS não tem personalidade jurídica, daí decorre a
necessidade de integração da lide pela CEF, não na condição de
agente financeiro, mas sim como empresa investida dos
poderes de gerência para administração de referido fundo.
Em sendo a CEF a representante judicial e extrajudicial
dos interesses do FCVS, inegável seu interesse em integrar a
lide nos processos judiciais que envolvam o SH/SFH de forma
geral”.

Admitido o recurso extraordinário, vieram os autos a esta Corte.
A União requereu sua intervenção no feito com o consequente
encaminhamento dos autos à Justiça Federal de primeiro grau e a citação
da Caixa e do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação
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para integrarem a lide na condição de litisconsortes passivas (eDOC 17).
Em seguida, a Caixa Econômica Federal também requereu seu
ingresso na lide e a definição da Justiça Federal como competente para
julgar a ação (eDOC 20).
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não
conhecimento do recurso (eDOC 42).
Em 29.5.2018, neguei seguimento ao recurso extraordinário por
entender que se tratava de ofensa meramente reflexa às normas
constitucionais, bem como ante a incidência da Súmula 279/STF ao caso
dos autos (eDOC 43).
Interposto pedido de reconsideração (eDOC 44), recebido como
agravo regimental, reconsiderei a decisão anterior para melhor análise
dos autos (eDOC 60).
Em seguida, Leonardo Benite e outros suscitaram arguição de
impedimento (eDOC 64).
Em 5.10.2018, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria
questionada nestes autos, cujo tema foi assim resumido:
“Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira
interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e,
consequentemente, à competência da Justiça Federal para o
processamento e o julgamento das ações dessa natureza”.

Em 18.10.2018, deferi o ingresso, no feito, da União, nos termos do
art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.649/1997, da Caixa Econômica Federal e
da Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e
Similares no Estado do Pernambuco (FEMOCOHAB/PE), na qualidade de
amici curiae, tendo em vista a especificidade do tema discutido e a
repercussão social da controvérsia (eDOC 99).
A recorrente, a União, a Caixa Econômica Federal e a CNSeg
formularam pedidos de suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a matéria debatida
6
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nestes autos – tema 1011 da repercussão geral (eDOCs 100, 122, 135 e
145).
Os
recorridos
formularam
pedido
incidental
de
inconstitucionalidade da Lei 12.409/2011, sustentando violação dos
artigos 5º, incisos XXII, XXIV, XXXII, e LIV; 37, inciso V, e 170 da
Constituição Federal (eDOC 124).
A Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB
e Similares no Estado do Pernambuco (FEMOCOHAB/PE) peticiona
alegando fato novo relevante, capaz de ensejar a perda de fundamento do
recurso, qual seja: a edição da Resolução CCFCVS 438/2018 pelo Conselho
Curador do FCVS (CCFCVS – órgão normatizador do seguro habitacional
e das aplicações do fundo), a qual teria extinguido a Resolução CCFCVS
391/2015, que facultava às seguradoras se ressarcirem das indenizações
judiciais junto à “subconta específica do FCVS”. (eDOC 138)
A Câmara de Vereadores do Município de Paulista/PE, a
Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), e a
Câmara de Vereadores do Município de Jaboatão dos Guararapes/PE
peticionaram manifestando-se pelo indeferimento do pedido de
suspensão nacional dos processos (eDOCs 133, 143 e150).
A Câmara de Vereadores do Município de Abreu e Lima manifestouse solicitando que a mediação nacional do Superior Tribunal de Justiça
seja preservada e estimulada como solução equalizadora dos interesses
envolvidos (eDOC 152).
Em 25.2.2019, rejeitei a arguição de impedimento postulada pelos
recorridos e deferi a admissão da CNSeg como amicus curiae.
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, que não
foram conhecidos (eDOC 203).
É o relatório.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 827.996 P ARANÁ
VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): O cerne da
questão consiste em definir os contornos da norma do art. 109, I, da
Constituição Federal, nas causas securitárias de imóveis residenciais, nas
quais a Caixa Econômica Federal – empresa pública federal – indica
possuir interesse por ser legalmente designada como administradora do
Fundo de Compensação da Variação Salarial (FCVS).
Eis o texto constitucional:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho”.

Para tanto, é necessário analisar a correta extensão da citada norma
na hipótese de estar presente interesse da Caixa Econômica Federal.
1) Manutenção do julgamento no Plenário Virtual
A Resolução 642, de 14 de junho de 2019, com as alterações
procedidas pela Resolução 669, de 19 de março de 2020, assim disciplina o
tema:
“Art. 1º. Todos os processos de competência do Tribunal
poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a
concordância do relator, ser submetidos a julgamento em
listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico,
observadas as respectivas competências das Turmas ou do
Plenário.
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§ 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente
eletrônico os seguintes processos:
I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de
declaração;
II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;
III - referendo de medidas cautelares e de tutelas
provisórias;
IV - demais classes processuais, inclusive recursos
com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida
tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF
(…)
Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas
ou os processos com pedido de destaque feito:
I - por qualquer ministro;
II - por qualquer das partes, desde que requerido até
48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido
pelo relator”. (grifo nosso)

De fato, é possível as partes requererem, no prazo de 48 horas antes
do início da sessão, pedido de destaque. Todavia tal pleito fica
condicionado ao deferimento do relator.
No caso concreto, verifico que a presente demanda tramita há mais
de onze anos no Poder Judiciário (e quase seis anos nesta Suprema Corte),
razão pela qual eventual retirada da ação da pauta do ambiente virtual e
sua posterior inclusão na pauta do plenário físico alongaria ainda mais
sua tramitação, haja vista a sobrecarga de processos em andamento no
Plenário da Casa.
Mediante simples pesquisa realizada no sítio eletrônico do Supremo
Tribunal
Federal
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?
servico=estatistica&pagina=pautainicio), é possível constatar que seguem,
sem definição de data para julgamento, 913 (novecentos e treze)
processos, entre os quais, cito, a AR 1.622, de minha relatoria, a qual
aguarda inclusão em pauta pela Presidência desta Corte desde 8.3.2013,
ou seja, há mais de sete anos.
Além disso, com as inovações realizadas pela Resolução 669, de 19
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de março de 2020, é possível que as sustentações orais sejam
encaminhadas por meio eletrônico, as quais estão anexadas ao presente
julgamento e foram assistidas pelos Ministros (que somente podem votar
após realizarem tal procedimento de visualização de todas as
sustentações orais), com ampla publicidade, inclusive no sítio eletrônico
do STF, na consulta processual do RE 827.996, na aba “Sessão Virtual”.
Assim, mostra-se compatível com a atual realidade deste e dos
demais Tribunais da Federação a manutenção do presente julgamento no
âmbito virtual, eis que visa a propiciar tramitação mais célere aos feitos
de sua competência, mormente em época de sérias restrições sociais em
decorrência da pandemia da Covid-19 (Sars-CoV-2), motivo pelo qual
indefiro o pedido de destaque.
2) Relato histórico do Seguro Habitacional (SH) do Sistema Financeiro
de Habitação (SFH)
Para situar a temática, considero importante contextualizar o seguro
habitacional (SH) do SFH no âmbito temporal.
Até a década de 30, não existiam políticas públicas direcionadas para
tentar resolver o problema do déficit habitacional no Brasil, sendo tal
questão de responsabilidade do setor privado.
A partir desse marco, iniciam-se políticas públicas sobre o tema,
devido ao processo de industrialização e todo o problema da habitação
irregular daí decorrente, tomando o governo brasileiro as primeiras
medidas para tentar solucionar o problema da moradia popular,
passando a construir os primeiros conjuntos habitacionais.
Em 1964, em razão da necessidade de promover maiores
investimentos habitacionais, o Governo Federal editou a Lei 4.380/1964,
que deu origem ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), cujo papel
principal era fomentar condições que facilitassem a construção e a
aquisição da casa própria, buscando beneficiar principalmente a
população de baixa renda.
Além disso, a referida lei criou o Banco Nacional da Habitação (BNH
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– de capital integral da União, art. 25), as sociedades de crédito
imobiliário, as letras imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo (SFHU), e o Seguro Habitacional (SH), este de contratação
obrigatória.
Ao BNH foi atribuída a competência de manter seguros de vida aos
mutuários do SFH (art. 17, V) e fixar as condições em que a rede
seguradora privada nacional operaria nas modalidades de seguro nela
previstas (art. 18, IX).
A Resolução 25/1967 do Conselho de Administração do BNH criou o
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), com a finalidade
de garantir ao mutuário o limite de prazo para amortização de sua dívida
junto ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de forma que o reajuste
(correção monetária) das prestações guardasse correlação com a variação
salarial da categoria do mutuário, além de ser uma contrapartida da
União para dar tranquilidade aos tomadores dos financiamentos
habitacionais. O referido fundo institucional, público, decorria de política
pública de intervenção estatal, com vistas ao equilíbrio econômicofinanceiro do financiamento habitacional e à higidez de todo o SFH.
O FCVS permitia que os reajustes no valor das prestações entrassem
em compasso com os reajustes do salário mínimo e que a diferença entre
essa variação e a variação real da inflação pudesse ser coberta pelo FCVS,
respeitando as regras vigentes. O fundo era capitalizado por meio de uma
sobretaxa que foi aplicada nas prestações dos financiamentos.
Desse modo, o FCVS assegurava às instituições financiadoras o
ressarcimento de eventuais saldos devedores residuais de financiamentos
habitacionais efetuados no âmbito do SFH, decorrentes do descompasso
entre as formas de reajuste das prestações e dos saldos devedores.
Evidenciando as dificuldades do mercado segurador em atender às
necessidades do SFH, sobreveio o Decreto-Lei 73/1966 – que instituiu o
Sistema Nacional de Seguros Privados –, o qual permitiu a garantia do
BNH às operações do SFH que não encontrassem cobertura no mercado
nacional, a saber:
“Art. 15 .(...)
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Parágrafo único. O Banco Nacional da Habitação poderá
assumir os riscos decorrentes das operações do Sistema
Financeiro da Habitação que não encontrem cobertura no
mercado nacional, a taxas e condições compatíveis com as
necessidades do Sistema Financeiro da Habitação”.

Em cumprimento a tal norma, em 1970, foi instituído o Seguro
Habitacional pela Apólice Única de Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro de Habitação (atualmente chamada “apólice pública” ou
“ramo 66”), formado por consórcio com participação majoritária do
governo, via Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) e o BNH.
Em 1986, o BNH foi extinto. A Superintendência Nacional de
Seguros Privados (Susep), por meio da Resolução 24/1987, autorizou o
IRB a gerir o Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de
Seguros (Fesa) do Sistema Financeiro da Habitação.
Em 1988, os recursos do FCVS passaram a garantir o equilíbrio do
seguro habitacional do SFH, consoante disposição do Decreto-Lei
2.406/1988, com redação dada pelo Decreto-Lei 2.476/1988, a saber:
“Art. 1º. O Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988,
passa a vigorar com as seguintes modificações:
‘Art. 2º. O Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS será estruturado por decreto do Poder
Executivo e seus recursos destinam-se a:
I - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, permanentemente e a
nível nacional; e
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os saldos
devedores remanescentes de contratos de financiamento
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema
Financeiro da Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e
financeira do Fundo as Compensação de Variações
Salariais - FCVS observará as disposições legais e
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regulamentares aplicáveis aos fundos de administração
direta”.

Posteriormente, adveio também a Lei 7682/1988 (advinda da MP
14/1988), que alterou a redação do Decreto-Lei 2.406/1988 , mantendo o
art. 2º deste diploma normativo em sua essência e acrescendo o seguinte:
“Art. 2º. O Instituto de Resseguros do Brasil - IRB
encaminhará ao gestor do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS, mensalmente, a prestação de contas e, sempre
que solicitado, as informações pertinentes ao comportamento
da relação entre as indenizações pagas e os prêmios recebidos
em operações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação”.

O FCVS, além de cobrir saldos devedores de contratos de mútuo por
ele cobertos, passou a "garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação, permanentemente e a nível nacional", sendo o
superávit do seguro habitacional fonte de recursos do FCVS, na forma do
disposto no art. 6º, IV, do Decreto-Lei 2.406/1988.
Desse modo, esse diploma normativo estabeleceu a vinculação do
SH enquanto garantidor das operações contratadas na esfera do SFH, de
forma permanente e em âmbito nacional, passando a ser o responsável
pelo equilíbrio da referida apólice pública.
Os arts. 5º e 6º do Decreto-Lei 2.406/1988 impuseram ao Poder
Executivo Federal a obrigação de fazer consignar, nas propostas de
orçamento da União, dotações anuais compatíveis com as previsões de
desembolso do FCVS, na medida em que as dotações ordinárias do
referido Fundo não fossem suficientes para atender a suas
responsabilidades, a saber:
“Art. 5º. O Poder Executivo, para atender às despesas
decorrentes das responsabilidades do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS) não cobertas pelos recursos
legalmente destinados ao fundo, fará consignar, nas Propostas
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de Orçamento da União, dotações anuais a partir de 1989
compatíveis com as previsões de desembolso efetuados pelo
gestor do FCVS.
Art. 6º. Os recursos do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS) deverão ser aplicados em operações
com prazo compatível com as exigibilidades do fundo e com
taxas de remuneração de mercado, sendo constituídos pelas
seguintes fontes:
I - contribuição dos adquirentes de moradia própria, que
venham a celebrar contratos de financiamento do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), limitada a 3% (três por cento)
do valor da prestação mensal e pago juntamente com ela;
II - contribuição trimestral dos Agentes Financeiros do
SFH, limitada a 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento),
incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários
concedidos nas condições do SFH, existente no último dia do
trimestre;
III - dotação orçamentária da União;
IV - parcela a maior correspondente ao comportamento da
relação entre as indenizações pagas e os prêmios recebidos, nas
operações de que trata o item I do art. 2º; e
V - recursos de outras origens".

Com a edição da Medida Provisória 1.671/1998 passou a ser
permitido que as seguradoras de mercado oferecessem seguro a
financiamentos habitacionais por meio de apólices privadas (ramo 68),
desvinculadas do SH/SFH, nos seguintes termos:
"Art. 2º. Os agentes financeiros do SFH poderão contratar
financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice
diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação, desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no
mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez
permanente”.

É importante destacar que, antes dessa autorização concedida em
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1998, todas as apólices do SH (Seguro Habitacional) eram do ramo
público (ramo 66).
A Portaria 243/2000 do Ministério da Fazenda transferiu para a Caixa
Econômica Federal (CEF), a administração do Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habilitação (SH), nele incluído o Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice Habitacional (Fesa), para ser
gerenciado como uma subconta do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), o qual também é administrado pela Caixa, nos termos
da Lei 10.150/2000.
O Fesa, como já referido, era gerido pelo Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB).
Aquela portaria estabeleceu o modelo vigente do SH/SFH e
regulamentou o disposto no Decreto-Lei 2.406/1988, com a redação dada
pela Lei 7.682/1988, segundo o qual o FCVS tem como uma de suas fontes
de recurso o superávit do seguro habitacional do SFH e, por outro lado,
garante os déficits do sistema (arts. 2º, I, e 6º, IV, acima transcritos).
A MP 478/2009 extinguiu as apólices públicas, proibindo novas
contratações dessa espécie de apólice.
A responsabilidade pelas obrigações decorrentes das apólices em
vigor na época de sua edição foi transferida para o FCVS, tendo a
CEF/União assumido o patrocínio das ações nas quais as seguradoras
privadas figuravam no polo passivo.
A Exposição de Motivos (EM) da MP 478/2009 assim pontuou:
"(...)8. Outro relevante problema diz respeito às
fragilidades existentes na defesa judicial em lides envolvendo
mutuários e ex-mutuários do SFH. Atualmente, a defesa do
SH/SFH é realizada pelas seguradoras, que figuram como rés
nas ações judiciais. Estas, conforme já expomos, por serem
meras prestadoras de serviço no âmbito do Seguro, não são
afetadas pelas decisões judiciais. 8.1. Apesar de o FCVS, na
forma estabelecida em Lei, prestar garantia ao equilíbrio da
Apólice, diversos julgados na esfera estadual não reconhecem o
legítimo interesse da União para integrar as lides, seja por
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intermédio da CAIXA, na qualidade de Administradora do
FCVS, seja pela participação da Advocacia-Geral. 8.2. As
dificuldades para representação judicial pelo ente público
implicaram em fragilidade da defesa ao longo do tempo,
permitindo a proliferação em vários Estados de escritórios de
advogados especializados em litigar ações milionárias contra o
Seguro. Tal fato foi inclusive denunciado pelo Tribunal de
Contas da União - TCU, por meio do Acórdão nº 1924/2004.
Nessas ações, o SH/SFH vem sendo condenado a pagar danos
não previstos na Apólice até sobre imóveis que não possuem ou
nunca possuíram previsão de cobertura, o que confirma o
agravamento do risco bilionário para os cofres do Tesouro
Nacional. O número de ações já ultrapassa a 11.000 (…)". (E.M.I.
171/2009 – MF/AGU/MCidades/MDIC, de 1º de dezembro de
2009.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Exm/EMI-171-MF-AGU-MCidades-MDIC-09-Mpv478.htm. Acesso em: 22.2.2019)

A Resolução do Conselho Curador do FCVS 267/2010 determinou
expressamente que os recursos pertencentes ao Seguro Habitacional
fossem contabilmente transferidos ao FCVS.
Sobre o tema é de crucial importância citar o acórdão do TCU no
processo TC – 003.010/2003-5 (relatório de auditoria), o qual destaca o
histórico e as características do Seguro Habitacional (SH) do SFH:
"Desde a sua instituição até o ano de 1977, ocorreram
várias formas de distribuição de responsabilidades no SH, que
teve os seus riscos divididos entre Consórcios de Seguradoras e
o então Instituto de Resseguros do Brasil - IRB (atual IRB Brasil
Resseguros S.A.) e, a partir de 1970, com a instituição da apólice
única, por um Consórcio com participação majoritária do
governo, via IRB e BNH.
Em 1977, o BNH firmou convênio com o IRB, em que
assumia a garantia do equilíbrio da apólice sempre que a
relação sinistro/prêmio, a nível nacional, fosse superior a 0,85,
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dispositivo denominado pelo mercado de ‘Stop-Loss’, sem o
qual, segundo consta em relatório do IRB de 1975, o mercado
segurador não teria aceito as condições da apólice.
É importante ressaltar que a implementação do ‘Stop-Loss’
eliminou o risco das sociedades seguradoras nas operações do
SH, uma vez que ficou assegurada uma remuneração mínima,
no caso de 15%, ainda que os níveis de sinistralidade
superassem os 85%.
O período de 1977 até 1986 ficou caracterizado pelo
desequilíbrio da apólice do Seguro Habitacional, quando foram
feitos repasses financeiros ao mercado segurador por meio do
Fundo de Compensação Global de Desvios de Sinistralidade FCDS [Fundo de natureza privada administrado pelo IRB,
criado em 1977 para prevenir desequilíbrios conjunturais da
apólice do SH com recursos provenientes de seus próprios
prêmios, mas que, dado o desequilíbrio enfrentado pela apólice
a partir dos anos 80, que resultou no esgotamento desses
recursos, funcionou na verdade como repassador dos aportes
financeiros efetuados pelo BNH e dos empréstimos contraídos
junto a outros fundos, que ocorriam quando a sinistralidade do
seguro em nível nacional ultrapassava os 85%, às Sociedades
Seguradoras que atingiam esse índice de sinistralidade.], na
forma de aportes de recursos pelo BNH ou de empréstimos
contraídos junto a outros fundos garantidores de seguros de
natureza privada. O IRB e as seguradoras alegam que os
motivos do desequilíbrio eram a impossibilidade de aumentos
nos prêmios que cobrissem os desvios técnicos das condições
da apólice e os índices de inflação, que reajustava os saldos
devedores da apólice, superiores aos índices de reajustes dos
prêmios.
Em 21 de novembro de 1986 o BNH foi extinto pelo
Decreto-lei nº 2.291, em momento de desequilíbrio financeiro da
Apólice do SH, que resultou na criação, pelo IRB, em 8 de
janeiro de 1987, do Fundo de Equalização de Sinistralidade da
Apólice de Seguros do Sistema Financeiro da Habitação - FESA,
com o estabelecimento de novo modelo de funcionamento do
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SH, a despeito da inexistência de previsão legal para a adoção
de tais medidas. Segundo o IRB, isso teria ocorrido em um
quadro de indefinição normativa e de necessidade de
tratamento emergente para a situação, que colocava em risco a
própria sobrevivência do SH, conforme comenta em seu já
referido relatório:
‘Pela falta de definição explícita, naquele momento,
do órgão governamental que prestaria a garantia do ‘StopLoss’ que sempre foi conferida ao SSFH e não havendo a
adoção de medidas para equalização nacional deste
seguro, tornava-se simplesmente inviável a manutenção
do SSFH.
O IRB, dada a necessidade de tratamento emergente
para a situação, decidiu estabelecer novo modelo de
funcionamento do SSFH (...), substituindo o FCDS pelo
FESA - Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice
de Seguros do Sistema Financeiro da Habitação’.
Com relação ao FESA, vale ressaltar que herdou do antigo
FCDS os passivos relacionados aos empréstimos contraídos
junto a outros fundos privados para cobrir desequilíbrios da
apólice do SH ocorridos nos anos de 1983 a 1986, os quais vêm
sendo pagos pelo SH desde 2001 - já sob a gestão do CCFCVS
(Conselho Curador do FCVS) e administração da CAIXA juntamente com empréstimos posteriores contraídos pelo
próprio FESA nos anos de 1987 e 1988. A análise da constituição
e evolução dessas dívidas, que não fez parte do escopo dessa
auditoria, foi objeto de estudos de Grupo Técnico criado pela
Portaria MF nº 28/2000, de 3 de fevereiro de 2000, que
resultaram, após a homologação dos valores pela então
Secretaria Federal de Controle, na Resolução CCFCVS 106, de
14 de julho de 2000, e Portaria MF nº 42, de 21 de fevereiro de
2001, que autorizaram o seu pagamento pela CAIXA.
Segundo o seu modelo de funcionamento, o FESA era
constituído pelos eventuais superávits gerados pelo Seguro
Habitacional, cabendo às seguradoras 15% dos prêmios
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arrecadados, a título de custeio administrativo. Parte dos saldos
do FESA deveriam ser utilizados no pagamento das dívidas e
na constituição de uma ‘Reserva de Contingência’ para o SH. A
mudança em relação ao sistema de ‘Stop-Loss’, que garantia
uma remuneração mínima de 15% dos prêmios às seguradoras,
mas poderia ser maior caso a sinistralidade fosse inferior a 0,85,
era que no novo modelo a remuneração garantida seria sempre
de 15% dos prêmios. Esse modelo, em que as Sociedades
Seguradoras recebem remuneração proporcional aos prêmios
arrecadados independentemente da sinistralidade do seguro, é
o que vem sendo adotado, com algumas adaptações, até hoje
pelo Seguro Habitacional.
Nos anos de 1987 e 1988 a relação sinistro/prêmio foi de
119,22% e 111,93%, respectivamente, e o mercado segurador
reclamava da CAIXA a cobertura dos déficits apresentados pelo
FESA, na condição de sucessora do BNH ‘em todos os direitos e
obrigações’, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto-lei nº
2.291/1986. Essa cobertura estava sendo feita por meio de novos
empréstimos contraídos pelo FESA.
Em 16 de setembro de 1988, a garantia do SH foi atribuída
ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS,
mediante a publicação do Decreto-lei nº 2.476, que alterou o
Art. 2º do Decreto-lei nº 2.406/88, posteriormente convertido na
Lei nº 7.682, de 2 de dezembro de 1988. O normativo previa
também o repasse ao FCVS de eventuais superávits gerados
pela Apólice Única, deduzida a remuneração das seguradoras
que era de 10% dos prêmios arrecadados.
A regulamentação da garantia do FCVS sobre o equilíbrio
da Apólice do SH estabelecida pela Lei nº 7.682, de 2 de
dezembro de 1988, somente ocorreu em 28 de outubro de 1993,
com a edição da Portaria MF nº 569. Durante esse período, o SH
permaneceu sob a administração do IRB, a despeito da
inexistência de autorização normativa para o exercício dessa
atividade, e o FCVS não exerceu efetivamente seu papel
garantidor em relação ao Seguro e tampouco recebeu os
superávits obtidos pela Apólice.

12
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7044-386A-E41B-1511 e senha BE31-786B-85D8-F91D

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 23 de 78

RE 827996 / PR
A regulamentação da Lei nº 7.682/88 ocorreu de modo a
atender a demandas surgidas após o equilíbrio obtido pela
Apólice do SH no ano de 1989, que teve sinistralidade de
89,29%, e sucessivos superávits ocorridos em 1990, 1991 e 1992,
com sinistralidades de 84,80%, 83,89% e 82,75%,
respectivamente. Uma dessas demandas foi a dos agentes
financeiros do SFH, que vislumbraram nos sucessivos
superávits obtidos pela Apólice do SH uma alternativa para o
recebimento de seus créditos junto ao FCVS.
A Portaria MF nº 569/1993, complementada pela Portaria
MF nº 256, de 3 de maio de 1994, veio contornar os problemas
institucionais relacionados às operações do SH surgidos
durante o período de informalidade após a extinção do BNH.
Também estabeleceu algumas das linhas gerais do modelo
atualmente existente. Dentre as medidas nela contidas,
destacamos:
- transformação do Fundo FESA em subconta FESA/FCVS,
como Reserva Técnica do SH, sob administração do IRB;
- transferência da fiscalização do SH do IRB para a SUSEP;
- atribuição de competência à SUSEP para promover o
ajuste técnico das taxas de prêmio do SH;
- estabelecimento de sistemática de repasse de eventuais
superávits/déficits da Apólice para o FCVS;
- atualização monetária para os recursos do SH em poder
dos agentes;
- atualização monetária e multa para os casos de atrasos
no pagamento de prêmios e indenizações;
- novos prazos para recolhimento de prêmios e pagamento
de sinistros;
- estabelecimento de remuneração aos agentes operadores
do SH.
Os contornos do modelo vigente do Seguro Habitacional
foram estabelecidos pela Portaria MF nº 243, de 28 de julho de
2000, expedida pelo Ministério da Fazenda, que foi o resultado

13
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7044-386A-E41B-1511 e senha BE31-786B-85D8-F91D

Supremo Tribunal Federal
Voto - MIN. GILMAR MENDES

Inteiro Teor do Acórdão - Página 24 de 78

RE 827996 / PR
de estudos técnicos realizados em 1999 pela Secretaria do
Tesouro Nacional com a colaboração de técnicos operadores do
SH e do Grupo Técnico do CCFCVS, e levou em consideração a
então iminente privatização do IRB.
A Portaria MF nº 243/2000 promoveu três mudanças
significativas no modelo do SH: (1) transferência das atividades
administrativas e dos recursos do SH do IRB para a CAIXA; (2)
redução do ciclo operacional do SH, de quatro para dois meses;
(3) redução do custeio administrativo do SH de 12,4% para
9,6%.
Outra mudança importante no modelo foi implementada
pela Resolução CCFCVS 125/2001, de 10 de dezembro de 2001,
que determinou que a CAIXA passasse a constituir provisões
para contingências relacionadas às ações judiciais em curso, no
âmbito do SH, visando à reprodução mais fidedigna das
obrigações e direitos do Seguro em suas demonstrações
contábeis.
2.2 Características
O Seguro Habitacional do SFH possui tantas
peculiaridades que pode ser classificado como um ramo sui
generis do mercado securitário, havendo até mesmo correntes
que defendam não se tratar de seguro no sentido estrito.
As operações, coberturas e garantias do Seguro
Habitacional do SFH são disciplinadas em uma Apólice Única,
instituída pela primeira vez em 1º de junho de 1970, dispondo
sobre as condições e rotinas aplicáveis a todo contrato de
seguro no âmbito do SFH. A Apólice Única atualmente vigente
foi instituída pela Circular SUSEP 111, de 3 de dezembro de
1999, e oferece as seguintes coberturas:
Morte ou Invalidez Permanente - MIP: o mutuário tem a
sua dívida quitada pelo Seguro junto ao agente financiador em
caso de morte ou invalidez permanente; constituiu espécie
inovadora à época do surgimento do Seguro e era essencial ao
equilíbrio do SFH ao proteger tanto o mutuário como o agente
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financiador.
Danos Físicos ao Imóvel - DFI: o mutuário tem o seu
imóvel recuperado em casos de danos causados por eventos
cobertos pelo seguro. Ressalte-se que, nesse tipo de sinistro, a
cobertura também beneficia o agente financiador ao recuperar o
imóvel - que é a garantia hipotecária do financiamento - e
mantê-lo preservado e com preços de mercado.
Responsabilidade Civil do Construtor - RCC: segura o
construtor por danos pessoais ou materiais causados a terceiros
durante a construção. Tem sinistralidade baixíssima.
O SH possui várias particularidades, tanto operacionais
como relacionadas às coberturas ou às garantias oferecidas.
Muitas, inicialmente rejeitadas pelo mercado segurador,
mostraram-se eficientes ao longo do tempo e foram absorvidas
pelo próprio mercado, como, por exemplo, a inexistência de
carência para o início das coberturas. Outras, como a não
realização de exames médicos no mutuário previamente ao
contrato, ou a recuperação do imóvel em casos de sinistros de
DFI mesmo que a valores superiores ao valor segurado,
permanecem incomuns ao mercado segurador.
Entre as demais peculiaridades do SH, destacamos
aquelas que consideramos essenciais à compreensão da atual
situação do seguro: as importâncias seguradas são reajustadas
pela correção monetária, o que nem sempre acontece com os
valores dos prêmios, vinculados aos reajustes das prestações do
financiamento: e o pagamento do prêmio à seguradora é de
responsabilidade do agente financeiro, independentemente do
recolhimento de seu valor junto ao mutuário.
Entretanto, a principal peculiaridade do Seguro
Habitacional é que as Sociedades Seguradoras que nele
operam não participam dos riscos relacionados às suas
atividades, em virtude da garantia a ele oferecida por um
fundo público, atualmente o Fundo de Compensação de
Variação Salarial - FCVS. No modelo vigente, as Sociedade
Seguradoras não constituem ou administram Reservas
Técnicas - recursos destinados a socorrer eventuais desvios no
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comportamento dos riscos - para as quais seriam transferidos os
riscos a que estão sujeitos os segurados, e os riscos das
Seguradoras são substituídos por uma remuneração
proporcional à arrecadação dos prêmios, independentemente
da sinistralidade do seguro. A Reserva Técnica do Seguro
Habitacional é atualmente administrada pela CAIXA e
garantida pelo FCVS, para o qual são transferidos os riscos
das operações do SH.
Outra característica atual do Seguro Habitacional,
também decorrente da garantia oferecida pelo FCVS, é a
inexistência do resseguro e do cosseguro, uma vez que não há
riscos a serem transferido ou compartilhados pelas Sociedades
Seguradoras". (TCU, Acórdão 1.924/2004, Rel. Min. Marcos
Vilaça,
Plenário,
j.
1º.12.2004.
(Disponível
em:
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhament
o/11/%252a/NUMACORDAO
%253A1924%2520ANOACORDAO
%253A2004/DTRELEVANCIA%2520desc%252C
%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false. Acesso em:
22.2.2019, grifos nossos)

Assim, a cobertura da apólice do SH/SFH era imperativa a todas as
operações de financiamento do SFH, desde sua criação até sua extinção,
momento a partir do qual os financiamentos imobiliários obtiveram a
possibilidade de estarem ligados a apólices de seguro privadas, sem
garantia do FCVS.
Ou seja, até a extinção do seguro habitacional (SH), todos os
financiamentos imobiliários do SFH estavam acobertados pela apólice
pública do seguro habitacional (ramo 66). Com a extinção desse seguro
(SH), as obrigações foram repassadas ao FCVS.
Nesse sentido são os pareceres 1/2012 e 28/2012 da Superintendência
de Seguros Privados (Susep), os quais explicitam que a apólice pública do
SH foi extinta e que as obrigações dela decorrentes foram transferidas
para o FCVS (administrado pela CEF).
Desse modo, o FCVS continua respondendo pelos riscos da apólice
16
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(o que acontece desde a edição do Decreto-Lei 2.476/1988 e da Lei
7.682/1988, ainda que envolvendo contratos firmados anteriormente à sua
entrada em vigor), e também passou a exercer o papel administrativo
antes desempenhado pelas seguradoras privadas, antigas prestadoras de
serviços do SH/SFH.
A exposição de motivos da MP 513/2010 assim se referiu quanto ao
interesse público subjacente à adoção das medidas adotadas:
“Submetemos à apreciação de Vossa Excelência a Medida
Provisória que autoriza o Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS a assumir, na forma disciplinada em ato do
Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - CCFCVS, direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH,
oferecer cobertura direta a contratos de financiamento
habitacional averbados na Apólice do SH/SFH, autoriza o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT
a utilizar recursos federais em apoio à transferência definitiva
do domínio da malha rodoviária federal para os Estados,
acresce o Porto do Pólo Industrial de Manaus no item 4.2 da
Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres,
integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, e dá outras
providências.
2. Até 31 de dezembro de 2009, o FCVS garantia o
equilíbrio permanente do SH/SFH em nível nacional. Além
disso, os contratos de financiamento habitacional averbados na
extinta Apólice do referido seguro contavam com a cobertura
securitária para os sinistros de Morte e Invalidez Permanente MIP, de Danos Físicos aos Imóveis - DFI e de Responsabilidade
Civil do Construtor - RCC. Ressalte-se que as seguradoras que
operavam o SH/SFH neste modelo não realizavam atividade
típica de seguro, mas eram somente prestadoras de serviços
do Seguro Habitacional para regulação dos sinistros. Todo o
risco da operação era do FCVS, e, por conseguinte, da União.
3. Mesmo sendo um seguro atípico e apresentando
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sistemática operacional e regulamentar ineficiente, o SH/SFH,
para os maiores interessados, os mutuários do SFH sinistrados,
cumpria o seu objetivo: indenizava as ocorrências de morte e
invalidez e de responsabilidade civil e recuperava os imóveis
nas ocorrências de danos físicos.
4. No cenário atual, contrariando cláusulas contratuais,
450 mil contratos de financiamento que se encontravam na
Apólice do SH/SFH não possuem nenhuma cobertura, pois,
atualmente, não há nenhuma entidade habilitada para
concedê-la, o que expõe o FCVS, antigo garantidor do
SH/SFH, a todo tipo de medida judicial. A situação é ainda
mais delicada no caso dos mutuários que vêm pagando em dia
o financiamento habitacional e mesmo assim estão sem
qualquer tipo de cobertura para os sinistros referidos acima.
5. Na inexistência de cobertura securitária, os segurados
deveriam optar pela migração para apólices de mercado para
preservar a garantia do contrato de financiamento imobiliário.
No entanto, essa migração causaria ônus aos mutuários, que
teriam dificuldades na contratação de seguro, por se tratar de
contratos que, em sua maioria, são antigos, com risco de
sinistralidade maior e, por essa razão, sujeitos a prêmios mais
altos do que aqueles previstos na extinta Apólice do SH/SFH.
6. Ainda que fosse possível revitalizar a Apólice, há
grandes riscos de que não haja seguradoras interessadas, vez
que o modelo de gestão era ultrapassado, sujeito a fraudes
administrativas e judiciais, e vinha sendo constantemente
questionado por todos os entes operadores, principalmente,
pelas seguradoras envolvidas. Outrossim, a medida iria de
encontro à evolução histórica e ao desenvolvimento do mercado
segurador e a diversas razões, que apontam para a
desnecessidade de manutenção de apólice com garantia pública
para o setor habitacional.
7. Outro complicador para um possível retorno da
vigência da Apólice do SH/SFH é o processo de escolha das
seguradoras para operacionalizar o seguro. Este processo
demorava mais de seis meses para conclusão, pois envolvia a
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manifestação das seguradoras interessadas e a homologação
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Some-se a
esse período de ausência de prestação de serviços o desinteresse
manifestado pelas seguradoras em operar no SH/SFH. Assim, o
problema causado pela ausência de cobertura dos contratos de
financiamento reclama pronta solução do Governo.
Recentemente houve tragédias em decorrência de enchentes nos
Estados de Alagoas e Pernambuco. Somente nesses estados há
mais de 25 mil famílias que possuíam a cobertura da extinta
Apólice do SH/SFH.
8. Por essa razão, de forma a não prejudicar os mutuários
que possuem direito ao pagamento de indenização e permitir
a recuperação de direitos do SH/SFH pelo FCVS, a presente
proposta autoriza o referido Fundo a assumir direitos e
obrigações do SH/SFH e a oferecer cobertura direta aos
contratos advindos da extinta Apólice do SH/SFH.
9. Outra implicação contraproducente da inexistência de
cobertura para os contratos relaciona-se com o parcelamento de
dívidas das instituições financeiras com o SH/SFH que, dado o
art. 53 da Medida Provisória nº 2.181-45, de 24 de agosto de
2001, somente pode ser efetivado para dívidas contraídas até 31
de julho de 2001. Destacamos que tal redação é impeditiva à
renegociação dos débitos de vários agentes, em especial dos não
captadores vinculados a estados e municípios, que não
possuem fluxo de caixa suficiente para pagar à vista os débitos
contraídos após a data de corte estabelecida na MP, condição
necessária para a efetivação do parcelamento. Além disso, a
inadimplência das instituições financeiras com SH/SFH é fator
impeditivo para a novação dos créditos perante o FCVS,
constituindo-se a revogação da data limite em um pleito antigo
das entidades operadoras do SH/SFH.
10. Desse modo, o disposto no art. 2º da Minuta de MP ora
apresentada viabilizará, por meio do Conselho Curador do
FCVS - CCFCVS, além da criação de mecanismos que
propiciem maior agilidade à sistemática de recuperação de
direitos do SH/SFH para o FCVS, a continuidade do processo
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de novação de dívidas do Fundo.
11. Quanto aos pressupostos constitucionais de urgência e
relevância, cumpre reiterar que centenas de milhares de
famílias que pagam seus financiamentos habitacionais em dia e
que têm direitos previstos nos contratos e na extinta Apólice do
SH/SFH estão sendo prejudicadas pela ausência das coberturas,
pela interrupção da regulação dos eventos de MIP, DFI e RCC e
do pagamento das indenizações. É também urgente e relevante
a autorização para o FCVS recuperar direitos do SH com esses
agentes, vez que esta permitirá o retorno ao processo de
parcelamento de débitos de agentes financeiros, especialmente
os não captadores de recursos vinculados a estados e
municípios que dependem da novação dos seus créditos com
FCVS para promoção da política habitacional de interesse
social, mas que se encontram impedidos devido à
inadimplência com o SH/SFH”. (EM Interministerial 168/2010 –
MF/MP, de 5 de novembro de 2010. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Exm/EMI-168-mf-mp-Mpv-513-10.htm. Acesso em
22.2.2019, grifo nosso)

Ou seja, dois fatores primordiais ensejaram a preocupação do Poder
Executivo Federal:
1) risco de operação securitária envolvendo erário federal, porque
“Até 31 de dezembro de 2009, o FCVS garantia o equilíbrio permanente do
SH/SFH em nível nacional”, além de que ”os contratos de financiamento
habitacional averbados na extinta Apólice do referido seguro contavam com a
cobertura securitária para os sinistros de Morte e Invalidez Permanente - MIP,
de Danos Físicos aos Imóveis - DFI e de Responsabilidade Civil do Construtor –
RCC”; também ficou registrado que “as seguradoras que operavam o
SH/SFH neste modelo não realizavam atividade típica de seguro, mas eram
somente prestadoras de serviços do Seguro Habitacional para regulação dos
sinistros. Todo o risco da operação era do FCVS, e, por conseguinte, da
União”; e
2) mutuários da apólice SH/SFH sem qualquer cobertura, tendo em
20
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vista que “450 mil contratos de financiamento que se encontravam na Apólice
do SH/SFH não possuem nenhuma cobertura, pois, atualmente, não há nenhuma
entidade habilitada para concedê-la, o que expõe o FCVS, antigo garantidor do
SH/SFH, a todo tipo de medida judicial. A situação é ainda mais delicada no caso
dos mutuários que vêm pagando em dia o financiamento habitacional e mesmo
assim estão sem qualquer tipo de cobertura para os sinistros referidos acima”.
A citada medida provisória foi aprovada pelo Parlamento,
culminando com a promulgação da Lei 12.409/2011, a qual determinou
que, nas ações de seguro Habitacional do Sistema Financeiro de
Habitação (SH/SFH) em que o contrato discutido pertencer à extinta
apólice securitária do ramo 66 (apólice pública), o Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS) resta autorizado a assumir
direitos e obrigações a ele relativos:
“Art. 1º. Fica o Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS autorizado, na forma disciplinada em ato do
Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - CCFCVS, a:
I - assumir os direitos e obrigações do seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, que contava com
garantia de equilíbrio permanente e em âmbito nacional do
Fundo em 31 de dezembro de 2009;
II - oferecer cobertura direta aos contratos de
financiamento habitacional averbados na extinta Apólice do
SH/SFH; e
III - remunerar a Caixa Econômica Federal , na qualidade
de administradora do FCVS, pelas atribuições decorrentes do
disposto neste artigo.
Parágrafo único. A cobertura direta de que trata o inciso II
do caput poderá cobrir:
I - o saldo devedor de financiamento habitacional, em caso
de morte ou invalidez permanente do mutuário; e
II - as despesas relacionadas à cobertura de danos físicos
ao imóvel e à responsabilidade civil do construtor”.
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Ao regulamentar o dispositivo legal acima citado, o Conselho
Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais (CCFCVS)
previu na Resolução 297, de 17.11.2011, que o FCVS assumirá os direitos e
obrigações do Seguro Habitacional do SFH por meio de sua
administradora, a CEF. Posteriormente, houve a revogação pela
Resolução 364/2014, a qual manteve a CEF naquela condição.
Independentemente da sucessão normativa no tempo e do caráter
infralegal de algumas disposições, o certo é que interessa definir o
interesse jurídico da CEF em intervir em feitos que envolvam ações
securitárias do ramo 66 (apólice pública do antigo Seguro
Habitacional), diante do comando normativo da MP 513/2010,
convertida na Lei 12.409/2011 (e suas alterações posteriores). Esse é o
objeto deste recurso extraordinário.
É bem verdade que persistiam dúvidas se a CEF deveria intervir
apenas em caso de comprometimento real de abalo do FCVS, tendo tal
questão sido decidida pelo STJ, em julgamento paradigmático, da
seguinte forma:
“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
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instituição financeira provar documentalmente o seu interesse
jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de
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. 5. Na
hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual
concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro
ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
infringentes”. (STJ, Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração no Recurso Especial 1.091.393, Segunda Seção,
redatora p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 14.10.2012, grifo
nosso)

Nada obstante, há informações da Secretaria do Tesouro Nacional de
que existe relevante risco de comprometimento do patrimônio do Fundo
de Compensação de Variações Salariais (FCVS) – fundo de natureza
pública federal (responsabilidade da União). Vejamos:
“Independentemente da data da assinatura do contrato de
financiamento, uma vez comprovada sua vinculação com a
extinta apólice do SH/SFH (Seguro de Habitação Sistema
Financeiro de Habitação), o risco de comprometimento do
patrimônio do FCVS prescinde de comprovação de
esgotamento de reserva técnica, cujos recursos, dado o histórico
de indenizações de eventos com cobertura administrativa ou
judicial, já estariam esgotados”. (eDOC 18, p. 18)

Por essa razão, a dúvida acerca da necessidade de comprovação
desse requisito foi dissipada com a edição da MP 633/2013, a qual
23
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estabeleceu o seguinte em seus arts. 2º (modificando a Lei 12.409/2011), 3º
e 4º, verbis in verbis:
"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”.
“Art. 3º. 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 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. 4º. Em relação aos feitos em andamento, a CEF
providenciará o seu ingresso imediato como representante do
FCVS”.

Eis os motivos que ensejaram a edição da referida medida
provisória:
“(...)
2. Além disso, a Medida Provisória altera também a Lei nº
12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS, a assumir, na
forma disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, direitos e
obrigações do extinto Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação - SH/SFH, bem como oferecer
cobertura direta a contratos de financiamento habitacional
averbados na Apólice do extinto SH/SFH, entre outros temas, a
fim de determinar a intervenção da Caixa Econômica Federal –
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CAIXA nas ações judiciais que representem risco ou impacto
jurídico ou econômico ao Fundo ou suas subcontas.
(…)
7.Quanto a alteração da Lei nº 12.409, de 2011, cumpre
observar que a Medida Provisória nº 478, de 29 de dezembro de
2009, tornada posteriormente sem efeito, extinguiu o SH/SFH,
seguro este cujo equilíbrio permanente em nível nacional, nos
termos do Decreto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, cabia ao
FCVS garantir. Os contratos de financiamento habitacional
averbados na Apólice do extinto seguro contavam com
cobertura securitária para os sinistros de Morte e Invalidez
Permanente - MIP, de Danos Físicos aos Imóveis - DFI e de
Responsabilidade Civil do Construtor - RCC.
8. Posteriormente foi editada a Medida Provisória nº 513,
de 26 de novembro de 2010, convertida na Lei nº 12.409, de 25
de maio de 2011, que autorizou o FCVS a assumir, na forma
disciplinada em ato CCFCVS, direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH.
9. Cabe ressaltar também que se verificou ao longo dos
anos uma proliferação em vários Estados de escritórios de
advocacia especializados em litigar contra as seguradoras que
operavam o SH/SFH e uma fragilidade na defesa apresentada
nessas ações judiciais. Tal fato foi inclusive denunciado pelo
Tribunal de Contas da União - TCU, por meio do Acórdão nº
1924/2004.
10. Nesses processos, as seguradoras vêm sendo
condenadas a pagar indenizações por danos não previstos na
Apólice do SH/SFH e até sobre imóveis que não possuem mais
ou nunca possuíram previsão de cobertura. Algumas dessas
condenações, por envolverem imóveis que contam ou contaram
no passado com a garantia do Seguro Habitacional do SFH,
podem repercutir no FCVS, tendo em vista ser o Fundo o
garantidor do equilíbrio do SH/SFH, o que confirma o
agravamento do risco para o Tesouro Nacional. O número de
ações judiciais, que por ocasião da edição da Medida
Provisória nº 478, de 2009, era de 11 mil, hoje já é da ordem de
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35 mil, e estima-se que possa chegar a 270 mil, considerandose a quantidade de operações vinculadas ao extinto SH/SFH
ainda ativas em contratos que se encerram até o ano de 2029.
11. A fim de assegurar que os direitos da União sejam
devidamente resguardados, por meio da correta defesa nos
processos judiciais, é que se propõe a edição da presente
Medida Provisória, que determina à Caixa Econômica Federal
intervir em todos os processos que representem risco ou
impacto jurídico ou econômico ao Fundo ou às suas subcontas.
12. A proposta também prevê, expressamente, a
possibilidade de intervenção da União, por intermédio da
Advocacia-Geral da União, nos processos judiciais, ou sua
avocação, de modo a assegurar efetividade da defesa judicial do
FCVS e a robustecê-la, especialmente quando a relevância ou
materialidade do assunto assim o justificarem, como por
exemplo, nas ações em que há questionamento pela negativa de
cobertura pelo FCVS dos saldos devedores residuais dos
mutuários que possuíam mais de um financiamento no âmbito
do SFH”. (EM 00004/2013 MF/AGU, de 23 de dezembro de
2013.
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Exm/EM-00004-MF-AGU-Mpv-633-13.doc.
Acesso
em: 22.2.2019, grifo nosso)

Durante a tramitação da referida medida provisória, o Congresso
Nacional procedeu a algumas alterações, que culminaram na
promulgação da Lei 13.000/2014, a saber:
“Art. 3º. A Lei n. 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
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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 - 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.’
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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”.

Ou seja, está claro que “Compete à Caixa Econômica Federal - CEF
representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS” (art. 1º-A da
Lei 12.409/2011), a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos
em andamento que discutam sinistralidade que possa atingir o FCVS.
Além disso, a União também poderá intervir nos autos na defesa do
citado fundo, mantendo a representação pela CEF ou avocá-la, para que
então possa representar o FCVS (art. 4º da Lei 13.000/2014).
3) Mérito
3.1) Competência da Justiça Federal
Em relação ao art. 109, I, da CF, o critério definidor de competência
adotado pelo constituinte é ratione personae, ou seja, de acordo com as
pessoas ali elencadas taxativamente, quais sejam, a União, autarquia
federal ou empresa pública federal, excluídas – em razão da matéria – as
demandas que envolvam falência, acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Esta Corte, interpretando tal norma constitucional, possui
precedente no sentido de que, estando a Caixa Econômica Federal no
polo passivo da demanda securitária, exsurge a competência da Justiça
Federal para processar e julgar a controvérsia. Nesse sentido:
“AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO
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EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Competência da Justiça Federal para processar e julgar ação de
reparação de danos proposta por mutuário contra a Caixa
Econômica Federal. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (RE-AgR 555.395, Rel. Min. Eros Grau, Segunda
Turma, DJe 13.3.2009)

Possuindo a referida empresa pública federal interesse jurídico no
feito, há de ocorrer o imediato deslocamento do feito para a Justiça
Federal, nos termos do inciso I do art. 109 da CF, a qual definirá a
presença dos elementos configuradores desse interesse.
Essa é exegese do novo Código de Processo Civil, que, na exata
tentativa de racionalizar as constantes remessas entre Juízo Federal e
outros ramos do Poder Judiciário, estabeleceu o seguinte procedimento,
em seu art. 45:
“Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os
autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele
intervier a União, suas empresas públicas, entidades
autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de
atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro
interveniente, exceto as ações:
I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e
acidente de trabalho;
II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
§ 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja
apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi
proposta a ação.
§ 2º. Na hipótese do § 1º o juiz, ao não admitir a
cumulação de pedidos em razão da incompetência para
apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em
que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou
de suas empresas públicas.
§ 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual
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sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a
remessa for excluído do processo”.

Vê-se, pois, que, em regra, se a União, “suas empresas públicas,
entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade
profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente” intervierem em
qualquer feito não tramitado na Justiça Federal, o processo deverá ser
remetido a este ramo da Justiça, o qual possui a reserva constitucionaljurisdicional de definir se a entidade federal deve ou não permanecer no
feito.
Outrossim, exsurgindo informação de que existe interesse de órgão
federal submetido à reserva de jurisdição federal, o Juízo comum é
manifestamente incompetente para aferir a existência daquele interesse,
de sorte que deve obrigatoriamente, após a oitiva da pessoa jurídica
elencada como interessada (se não for o postulante), remeter os autos à
Justiça Federal.
Rejeitando a presença do órgão declinado no inciso I do art. 109 da
CF, o Juízo Federal devolve os autos, prescindindo da deflagração de
conflito de competência.
Registro que essa normatização segue linha de precedente desta
Corte da lavra do Min. Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita
apenas na parte que interessa para o deslinde deste feito:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI
DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA - AÇÃO POSSESSÓRIA
PROMOVIDA POR PARTICULARES CONTRA SILVÍCOLAS
DE ALDEIA INDÍGENA E CONTRA A FUNAI INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DISPUTA SOBRE
DIREITOS INDÍGENAS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À JUSTIÇA
FEDERAL - RE CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO
POSSESSÓRIA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL -
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DESLOCAMENTO NECESSÁRIO DA CAUSA PARA A
JUSTIÇA FEDERAL. - O ingresso da União Federal numa
causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 RTJ 51/242), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT
505/109), pois não se inclui na esfera de atribuições
jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais o poder
para aferir a legitimidade do interesse da União Federal, em
determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419).
A legitimidade do interesse manifestado pela União só pode
ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça
Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que ela
foi instituída (RTJ 78/398): para dizer se, na causa, há ou não
há interesse jurídico da União. FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO (FUNAI) - NATUREZA JURÍDICA. - A Fundação
Nacional do Índio - FUNAI constitui pessoa jurídica de direito
público interno. Trata-se de fundação de direito público que se
qualifica como entidade governamental dotada de capacidade
administrativa,
integrante
da
Administração
Pública
descentralizada da União, subsumindo-se, no plano de sua
organização institucional, ao conceito de típica autarquia
fundacional, como tem sido reiteradamente proclamado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive para o
efeito de reconhecer, nas causas em que essa instituição
intervém ou atua, a caracterização da competência jurisdicional
da Justiça Federal (RTJ 126/103 - RTJ 127/426 - RTJ 134/88 - RTJ
136/92 - RTJ 139/131). Tratando-se de entidade autárquica
instituída pela União Federal, torna-se evidente que, nas causas
contra ela instauradas, incide, de maneira plena, a regra
constitucional de competência da Justiça Federal inscrita no art.
109, I, da Carta Política. (…)”. (RE 183.188, Rel. Min. Celso de
Mello, Primeira Turma, DJ 14.2.1997, grifo nosso)

Colhe-se do voto do relator o seguinte trecho:
“A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
por sua vez, orienta-se no mesmo sentido, enfatizando, em
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sucessivas decisões sobre a matéria, que a intervenção da União
Federal basta para deslocar a causa para o âmbito da Justiça
Federal, pois que somente a esta cabe ‘dizer se há na causa
interesse da União, apto a deslocar o processo da justiça comum para
sua esfera de competência’ (RT 541/263).
Na realidade, a legitimidade do interesse manifestado pela
União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela
própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico
fim , é que ela foi instituída: para dizer se, na causa, há ou não
há interesse jurídico da União ( RTJ 78/398).
O ingresso da União Federal numa causa, vindicando
posição processual definida (RTJ 46/73 – RTJ 51/242), gera, por
isso mesmo, a incompetência absoluta da Justiça local (RT
505/109), pois não se inclui na esfera de atribuições
jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais o poder
para aferir a legitimidade do interesse da União Federal, em
determinado processo (RTJ 93/1291– RTJ 95/447 - RTJ 101/419)”.
(RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ
14.2.1997)

E nem se argumente que o fato de o processo ter tramitado sob a
égide do CPC/1973 atrairia consequência jurídico-processual diversa,
tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o
mesmo entendimento, tal como se observa das seguintes súmulas
daquela Corte:
“Súmula 150: Compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas”.
“Súmula 224: Excluído do feito o ente federal, cuja
presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve
o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito”.

Ou seja, o atual Código de Processo Civil apenas positivou a
orientação jurisprudencial do STF e do STJ.
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Nesse ponto, é importante registrar a liberdade de conformação do
legislador ordinário em estabelecer, em razão do interesse público
envolvido, as situações que possam ser de interesse dos órgãos descritos
no inciso I do art. 109 da CF, admitindo exemplificativamente a
possibilidade de permitir-se a participação de órgão federal em
determinada demanda.
Existem inúmeras outras situações espalhadas pela legislação
ordinária que possibilitam a intervenção judicial de órgãos federais (como
litisconsortes ou assistentes), tal como o art. 5º da Lei 9.469/1997 e o art.
118 da Lei 12.529/2011, a seguir citados, respectivamente:
“Art. 5º. A União poderá intervir nas causas em que
figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas,
sociedades de economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público
poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que
indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente
da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões
de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais
reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer,
hipótese em que, para fins de deslocamento de competência,
serão consideradas partes”.
“Art. 118. Nos processos judiciais em que se discuta a
aplicação desta Lei, o Cade deverá ser intimado para, querendo,
intervir no feito na qualidade de assistente”.

Em todas essas situações, a Justiça Federal passa a ser competente
para o processamento e julgamento nos casos em que há previsão legal e
haja confirmação do interesse em intervir pela “União, entidade autárquica
ou empresa pública federal (…) na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
É importante relembrar também o entendimento firmado, há uma
década, de que a expressa manifestação pelo órgão público federal de
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interesse em participar do feito é o fato jurígeno que atrai, em tese, a
competência da Justiça Federal, competindo a esta definir, ou não, a
presença daquele interesse qualificado. Para tanto, cito trecho do voto no
RE 571.572 RG, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.2.2009 (tema 17), in
litteris:
“A situação trazida poderá, isto sim, configurar hipótese
de assistência simples ou de intervenção anômala (art. 5º,
parágrafo único da Lei 9.469/97). Em qualquer dos casos, pela
própria natureza dos institutos, a intervenção é espontânea. E,
no caso dos autos, não houve manifestação de interesse, pela
ANATEL em intervir, sob qualquer das formas referidas.
Registre-se que esse entendimento não exclui a
possibilidade de vir a ANATEL a se manifestar
espontaneamente em casos semelhantes, demonstrando seu
interesse jurídico no feito, caso em que a competência será
deslocada para a Justiça Federal, sendo certo que, se a
intervenção ocorrer com base em mero interesse econômico, nos
termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/97, a
competência da Justiça Federal se estabelecerá apenas na
hipótese de recurso deste ente federal”.

Em seguida, anoto que a matéria subjacente à presente repercussão
geral difere dos usuais casos outrora apreciados pelo STF, na medida em
que a CEF não atua como agente securitário ou instituição creditícia
integrante dos sistemas financeiros de habitação (SFH) ou imobiliário
(SFI), mas na condição de administradora, como representante judicial do
Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), em decorrência do
disposto na Lei 12.409/2011.
3.2) CEF atuando como representante judicial e extrajudicial do FCVS
(sucessões legislativas)
De que se colhe do relato histórico acima identificado (item 1 deste
voto), o FCVS assumiu legalmente todos os direitos e obrigações do
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SH/SFH (apólice do ramo 66), colocando a Caixa Econômica Federal
(CEF) na condição de sua administradora e representante judicial ou
extrajudicial.
Diversamente, nas apólices de seguro privadas (ramo 68), cuja
contratação no âmbito do SFH somente passou a ser permitida a partir da
edição da Medida Provisória 1.671/1998, o resultado da atividade
econômica, e o correspondente risco, é totalmente assumido pela
seguradora privada, ou seja, não há comprometimento de recursos do
FCVS.
Desse modo, nas ações judiciais que têm por objeto contrato de
seguro privado (apólice privada de mercado – ramo 68), ainda que adjeto
a contrato de mútuo habitacional, não há comprometimento do FCVS e,
portanto, não há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. A
pertinência subjetiva da discussão, que envolve essa espécie de contrato
de seguro, diz respeito à seguradora privada contratada e ao segurado.
De outro lado, o resultado das ações que envolvem apólice pública
(ramo 66) passa a interessar diretamente ao FCVS, fundo federal, que, em
caso de procedência do pedido, será o responsável por ressarcir às
seguradoras e/ou por disponibilizar os recursos necessários ao
pagamento das indenizações estabelecidas.
Em outras palavras: a seguradora demandada judicialmente paga o
mutuário e, posteriormente, busca o ressarcimento junto ao FCVS nas
apólices do ramo 66 (gerido por fundo com recursos públicos).
Por esse motivo, o legislador ordinário conferiu legitimidade à CEF
para integrar o polo passivo, seja na condição de litisconsorte ou
assistente simples das ações em que se discute matéria securitária no
âmbito do SH/SFH relacionada ao ramo securitário 66.
Em síntese: há competência da Justiça Federal nas causas em que se
discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF
atue em defesa do FCVS; ao revés, caso seja vinculado à apólice privada,
em razão da inexistência de interesse da CEF (como administradora do
FCVS), a competência é da Justiça Estadual.
Configura circunstância relevante anotar que nenhum devedor (por
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meio de seu representante) tem a iniciativa de intervir em feito que não
discuta seu interesse, isto é, a possibilidade de o FCVS reembolsar a
seguradora em caso de acionamento da cobertura securitária.
Por fim, é importante mencionar que não merece guarida a alegação
(em contrarrazões) de inconstitucionalidade da MP 513/2010 (e da Lei
12.409/2011), tendo em vista que o disposto no § 9º do art. 165 da CF exige
lei complementar para tratar de normas gerais, não abrangendo a
disciplina de fundo específico – e criado anteriormente – de natureza
pública (FCVS). Nesse sentido:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
1.061, DE 11.11.97 (LEI Nº 9.531, DE 10.12.97), QUE CRIA O
FUNDO DE GARANTIA PARA PROMOÇÃO DA
COMPETIVIDADE - FGPC. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 62 E PAR. ÚNICO, 165, II, III, §§ 5º, I E III, E 9º, E 167, II
E IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A exigência de previa lei
complementar estabelecendo condições gerais para a
instituição de fundos, como exige o art. 165, § 9º, II, da
Constituição, está suprida pela Lei nº 4.320, de 17.03.64,
recepcionada pela Constituição com status de lei
complementar; embora a Constituição não se refira aos fundos
especiais, estão eles disciplinados nos arts. 71 a 74 desta Lei,
que se aplica à espécie: a) o FGPC, criado pelo art. 1º da Lei nº
9.531/97, é fundo especial, que se ajusta à definição do art. 71 da
Lei nº 4.320/64; b) as condições para a instituição e o
funcionamento dos fundos especiais estão previstas nos arts. 72
a 74 da mesma Lei. 2. A exigência de prévia autorização
legislativa para a criação de fundos, prevista no art. 167, IX, da
Constituição, é suprida pela edição de medida provisória, que
tem força de lei, nos termos do seu art. 62. O argumento de que
medida provisória não se presta à criação de fundos fica
combalido com a sua conversão em lei, pois, bem ou mal, o
Congresso Nacional entendeu supridos os critérios da
relevância e da urgência. 3. Não procede a alegação de que a
Lei Orçamentária da União para o exercício de 1997 não previu
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o FGPC, porque o art. 165, § 5º, I, da Constituição, ao
determinar que o orçamento deve prever os fundos, só pode
referir-se aos fundos existentes, seja porque a Mensagem
presidencial é precedida de dados concretos da Administração
Pública, seja porque a criação legal de um fundo deve ocorrer
antes da sua consignação no orçamento. O fundo criado num
exercício tem natureza meramente contábil; não haveria como
prever o FGPC numa Lei Orçamentária editada nove antes da
sua criação. 4. Medida liminar indeferida em face da ausência
dos requisitos para a sua concessão, não divisados dentro dos
limites perfunctórios do juízo cautelar”. (ADI 1.726 MC, Rel.
Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004, grifo nosso)

Ou seja, a citada medida provisória não instituiu o FCVS, mas tão
somente disciplinou regramento específico de sua administração,
incumbindo-a à CEF.
Ainda que assim não fosse, com o advento da MP 633/2013,
convertida na Lei 13.000/14, ao determinar a intervenção da CEF (sem
disciplinar nada sobre o FCVS em si), a questão encontra-se bem
equacionada pelo Legislador.
Questão que remanesce definir é qual o marco jurídico para o
reconhecimento do interesse da CEF, na condição de representante
judicial e extrajudicial do FCVS, frente à marcha processual dos feitos
judicializados.
3.3) Intertemporalidade
Nesse ponto, resta definir a questão intertemporal: os processos que
estavam em curso (fase de conhecimento), na entrada em vigor da MP
513/2010 (convertida na Lei 12.409/2011) e da MP 633/2013 (convertida,
com alterações, na Lei 13.000/2014), é possível sua aplicação imediata?
Sobre o tema, tive a oportunidade de escrever em obra doutrinária:
“É possível que a aplicação da lei no tempo continue a ser
um dos temas mais controvertidos do Direito hodierno. Não
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raro, a aplicação das novas leis às relações já estabelecidas
suscita infindáveis polêmicas. De um lado, a ideia central de
segurança jurídica, um das expressões máximas do Estado de
Direito; de outro, a possibilidade e a necessidade de mudança.
Constitui grande desafio tentar conciliar essas duas pretensões,
em aparente antagonismo.
A discussão sobre direito intertemporal assume delicadeza
ímpar, tendo em vista a disposição constante no art. 5º, XXXVI,
da Constituição, que reproduz norma tradicional do Direito
brasileiro. Desde 1934, e com exceção da Carta de 1937, todos os
textos constitucionais brasileiros tem consagrado cláusula
semelhante.
O Direito, por natureza, deve existir para disciplinar o
futuro, jamais o passado, não sendo razoável entender que
normas construídas a posteriori possam dar definições e
consequências novas a eventos já ocorridos no mundo
fenomênico”. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 365)

Especificamente sobre os processos judiciais em curso, transcrevo o
magistério de Galeno Lacerda na obra O Novo Direito Processual Civil e os
feitos pendentes:
“Ensina o clássico Roubier, em sua magnífica obra Les
Conflits de Lois dans le Temps (I/371, que a base fundamental do
direito transitório reside na distinção entre o efeito retroativo e
o efeito imediato da lei. Se ela atinge facta praeterita é retroativa;
se facta pendentia, será necessário distinguir entre situações
anteriores à mudança da legislação, que não podem ser
atingidas sem retroatividade, e situações posteriores, para as
quais a lei nova, se aplicável, terá efeito imediato.
Como o processo compreende uma sequência complexa
de atos que se projetam no tempo, preordenados para um fim,
que é a sentença, deve ele ser considerado, em termos de direito
transitório, como um fato jurídico complexo e pendente, sobre o
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qual a normatividade inovadora há de incidir.
A aplicação imediata será sempre a regra de direito
comum (Roubier, I/558). A retroatividade, ao contrário, não se
presume; decorre de disposição legislativa expressa, exceto no
direito penal, onde constitui princípio a retroação da lei mais
benéfica.
Estudando a aplicação da lei nova aos fatos pendentes,
distingue Roubier na situação jurídica três momentos: o da
constituição, o dos efeitos e o da extinção. O primeiro e o último
representam a dinâmica, o segundo a estática da situação.
Quando a constituição (ou extinção) da situação jurídica se
operou pela lei antiga, a ela será estranha a lei nova, salvo
disposição retroativa, se permitida pelo sistema jurídico.
Quando a constituição estiver pendente, a regra será a
aplicação imediata, respeitado o período de vigência da lei
anterior.
Quanto aos efeitos da situação jurídica constituída, a
norma é que a lei nova não pode, sem retroatividade, atingir os
já produzidos sob a lei anterior.
O processo não se esgota na simples e esquemática relação
jurídica angular, ou triangular, entre as partes e juiz, este como
autoridade representativa do Estado. Razão inteira assiste a
Carnelutti quando considera o processo um feixe de relações
jurídicas, onde se vinculam não só esses sujeitos principais,
senão que também todas aquelas pessoas terceiros
intervenientes, representante do Ministério Público, servidores
da Justiça, testemunhas, peritos que concorrem com sua
atividade para a obra comum da Justiça em concreto, todas elas
concomitantemente, sujeitos de direitos e deveres, em razão
dessa mesma obra. Nem é por outro motivo que forte corrente,
liderada por processualistas do tomo de Guasp e Couture,
considera o processo uma instituição, isto é, um relacionamento
jurídico complexo, polarizado por um fim comum.
Isso significa que podemos e devemos considerar a
existência de direitos adquiridos processuais, oriundos dos
próprios atos ou fatos jurídicos processuais, que emergem, em
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cada processo, do dinamismo desse relacionamento jurídico
complexo. (...) Acontece que os direitos subjetivos processuais
se configuram no âmbito do direito público e, por isto, sofrem o
condicionamento resultante de grau de indisponibilidade dos
valores sobre os quais incidem.
Em regra, porém, cumpre afirmar que a lei nova não pode
atingir situações processuais já constituídas ou extintas sob o
império da lei antiga, isto é, não pode ferir os respectivos
direitos processuais adquiridos. O princípio constitucional de
amparo a esses direitos possui, aqui, também, plena e integral
vigência”. (LACERDA, Galeno. O novo direito processual civil
e os feitos pendentes. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 12-13)

Conjugando esses magistérios, é necessário que a alteração
legislativa que venha a onerar a situação jurídico-processual do
jurisdicionado (intervenção da CEF, com a consequente remessa dos
autos à Justiça Federal) tenha sido editada antes da sentença de mérito
na fase de conhecimento que se vindica, sob pena de se tornar aquela
relação mais prejudicial para o jurisdicionado do que a presente na época
em que prolatada a sentença (transgressão ao inciso XXXVI do art. 5º da
CF).
Dito de outro modo: a alteração legislativa procedida pela MP
513/2010 só será aplicável se entrar em vigor enquanto ainda estiver
tramitando na fase de conhecimento antes da sentença de mérito, não
sendo, por outro lado, possível a incidência da novel norma caso tenha
ocorrido a prolação da sentença na fase de conhecimento antes da
vigência do novel diploma.
Isso porque, a despeito de a incompetência ser causa de nulidade
absoluta – uma vez que constitui matéria de ordem pública e pode ser
suscitada em qualquer tempo ou grau de jurisdição – fato é que, somente
após a entrada em vigor da MP 513/2010, reconheceu-se a possibilidade
de a CEF, na condição de administradora do FCVS, intervir em demandas
securitárias, envolvendo apólice acobertada pelo erário federal (ramo 66).
Até tal marco jurídico, inexistiam dúvidas de que a competência
para processar e julgar tal espécie de demanda era da Justiça estadual,
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salvo anterior declinação expressa de interesse da CEF ou da União.
Exatamente nesse sentido, após a mudança operada pela Emenda
Constitucional 45/2004, a respeito da competência quanto às demandas
que envolviam acidente de trabalho da Justiça Estadual para a
Trabalhista, esta Corte editou a Súmula Vinculante 22, a saber:
“A Justiça do Trabalho é competente para processar e
julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais
decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado
contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam
sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação
da Emenda Constitucional 45/2004”. (grifo nosso)

Naquela oportunidade, fixou-se como marco jurígeno a existência ou
não de sentença, na data de entrada em vigor da EC 45/2004, para
discernimento quanto à manutenção da competência da Justiça Estadual
ou seu deslocamento para a Justiça do Trabalho, de sorte que proponho a
adoção do mesmo parâmetro: sentença de mérito em primeiro grau.
Não desconheço que, interpretando a MP 513/2010 (e sua conversão
na Lei 12.409/2011), o entendimento do STJ estava firmado no sentido de
que a CEF passaria a intervir no feito, assumindo-o na condição em que
se encontrasse.
Igualmente, não olvido que, com o advento da MP 633/2013, a
legislação passou a determinar “à Caixa Econômica Federal intervir em todos
os processos que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao Fundo
ou às suas subcontas”.
Entretanto, é fato inconteste que, desde a edição da MP 513/2010, a
Caixa Econômica Federal assumiu a condição jurídica de defesa do FCVS,
na posição de administradora, razão pela qual, aventada essa questão
pelas seguradoras, o magistrado processante deveria ouvir aquela
empresa pública federal, que seria instada a se manifestar. Esta
aquiescendo, o feito deveria ser remetido imediatamente à Justiça
Federal, que passaria a analisar o preenchimento dos requisitos legais; ou
rejeitando, os autos permaneceriam na Justiça Estadual.
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Portanto, desde a vigência da MP 513/2010, restando alegada pela
empresa pública federal, espontânea ou provocadamente, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, a necessidade de sua intervenção, o feito
deveria ser remetido à Justiça Federal, desde que não tenha ocorrido a
prolação de sentença de mérito.
Sendo assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a
possibilidade de participação da CEF, apesar de não ser cogente (que
somente passou a sê-lo a partir da MP 633/2013), deveria ser objeto de
análise pela Justiça Federal, após manifestação, espontânea ou provocada,
daquela empresa pública no sentido de que possuiria interesse de intervir
no feito.
A MP 633/2013 (e a conversão com alterações realizadas pela Lei
13.000/2014) apenas normatizou o procedimento judicial que deveria ser
seguido, em caso de pedido de intervenção da CEF (ou da União), de
forma espontânea ou provocada, no exato sentido do entendimento desta
Corte (posterior e igualmente normatizado no art. 45 do CPC/15).
Dito de outro modo: se fosse seguida a jurisprudência de décadas do
STF, a simples alegação pela seguradora de que haveria interesse do
FCVS (durante a vigência da MP 513/2010), após resposta positiva da
CEF, já seria motivo suficiente para se encaminhar o feito à Justiça
Federal, independentemente do grau de jurisdição em que se encontrasse,
por se tratar de nulidade absoluta (Juízo competente).
Sendo assim, considero que o marco jurígeno que interessa é a data
da entrada em vigor da MP 513/2010 (DOU 26.11.2010) e da alegação de
interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por
quaisquer das partes), desde que ambas as situações tenham ocorrido
antes da sentença de mérito na fase de conhecimento.
Caso o pedido de intervenção da União e/ou da CEF (atuando na
condição de representante do FCVS) venha a ocorrer depois da prolação
de sentença de mérito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º
da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.
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4) Caso dos autos
No caso dos autos, consoante manifestação da recorrente (eDOC 4,
p. 18/34, comprovado em sede de agravo de instrumento perante o TJPR),
os contratos dos autores pertencem à apólice do seguro habitacional do
SFH – ramo 66 (apólice pública).
A própria CEF requereu seu ingresso na lide, ainda na fase de
conhecimento, ao informar que os 9 (nove) autores-recorridos possuem
contrato habitacional com apólice securitária pública – ramo 66. (eDOC
20)
O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso,
assentou que a juntada de documento novo não seria admitida na seara
excepcional (eDOC 8, p. 77/78).
Questão meramente formal (época em que comprovado
documentalmente o interesse federal) não pode servir de impedimento
para reconhecer o risco de comprometimento do FCVS, com interesse da
CEF e deslocamento posterior para a Justiça Federal, sendo desinfluente o
momento dessa comprovação (art. 64, § 1º, do CPC), desde que ocorra até
a sentença.
Registro que, ainda que o acórdão do STJ firmasse a competência da
Justiça Estadual (por entender que não restou documentalmente
comprovado o interesse do FCVS e, consequentemente, da CEF), mas, no
decorrer da fase de conhecimento, a CEF viesse a comprovar
documentalmente o ramo público da apólice, deveria o feito ser remetido
à Justiça Federal para que fosse analisado tal interesse, nos termos da
citada jurisprudência do STF e do STJ, hodiernamente normatizada no
art. 45 do CPC.
Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso, para restabelecer o
acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS,
a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça
Estadual, na forma do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011 (“Todos os atos
processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser
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aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei”).
O Juízo da 5ª Vara Cível de Maringá deverá ser comunicado deste
julgamento para que remeta, in continenti, os autos 001315234.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá.
5) Teses
Por se tratar de processo submetido à sistemática da repercussão
geral, proponho as seguintes teses:
1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei
12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014),
a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP
513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor
(26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da
União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou
a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou
provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o
exaurimento do cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do
FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo
judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal
ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em
intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011.
É como voto.
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PLENÁRIO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 827.996 P ARANÁ
RELATOR
RECTE.(S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
RECDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.
PROC.(A/S)(ES)
AM. CURIAE.
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
AM. CURIAE.

ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. GILMAR MENDES
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
: ANA TEREZA BASILIO E OUTRO(A/S)
: BRUNO DI MARINO
: LUCIANA CHRISTINA GUIMARAES LOSSIO
: DANIELA MAROCCOLO ARCURI
: RODRIGO LEPORACE FARRET
: BRUNA LOSSIO PEREIRA
: DIEGO RANGEL ARAUJO
: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO
: LEONARDO BENITE E OUTRO(A/S)
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS
: SANDRO RAFAEL BONATTO
: GUILHERME VEIGA CHAVES
: LUIZ GUILHERME MARINONI
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
: DANIEL FRANCISCO MITIDIERO
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
: LENYMARA CARVALHO
: MARCELA PORTELA NUNES BRAGA
: FEMOCOHAB/PE - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
DOS MORADORES DE NÚCLEOS DE COHAB E
SIMILARES NO ESTADO DE PERNAMBUCO
: JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO
: CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE
SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E
VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZACAO CNSEG
: GUSTAVO BINENBOJM
: RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
: ANDRE RODRIGUES CYRINO
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ADV.(A/S)

: ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:
Na origem, foi proposta ação indenizatória pelos recorridos,
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, perante a Justiça
do Estado do Paraná, em face da ora recorrente, Sul América Companhia
Nacional de Seguros, tendo por causa de pedir vícios de construção de
moradias e por pedido o valor devido pelo saneamento de defeitos
apresentados pelos respectivos imóveis.
O Juízo de primeira instância declinou sua competência para a
Justiça Federal, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal – CEF na causa, decisão confirmada em sede de apelação pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Todavia, no Superior Tribunal Justiça – STJ, a Terceira Turma
daquele Tribunal deu provimento ao Recurso Especial interposto pelos
recorridos, ao aplicar entendimento constante de precedentes em que se
definiram critérios cumulativos a partir dos quais se manifesta a presença
do interesse jurídico da Caixa para ingressar na demanda e,
consequentemente, atrair a competência da Justiça Federal.
Na hipótese, o STJ entendeu que não houve o preenchimento dos
seguintes requisitos, elencados pelo nobre Relator deste leading case, aptos
a reconhecer o indigitado interesse da CEF:
“a) nos contratos celebrados de 2.12.1988 a 29.12.2009
período compreendido entre as edições da Lei 7.682/1998 e da
MP 478/2009;
b) o instrumento estar vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas,
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ramo 66); e
c) demonstração documentada pela instituição financeira
de que há apólice pública, bem como ocorrerá o
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. (eDOC 8,
p. 80-81).”

A recorrente, então, interpôs o presente Recurso Extraordinário,
sustentando violação aos arts. 5º, XXXV, e 109, I, da CARTA MAGNA,
alegando, em síntese, ser “inegável que o Acórdão proferido nos EDcl aos
EDcl no Resp 1.091.393/SC (e também no Resp 1.091.363/SC), no qual se
fundamenta a decisão ora recorrida, que introduziu condicionantes
(limitações) ao ingresso da CEF nos autos e, em consequência, da
União Federal, é manifestamente inconstitucional, eis que viola os
arts. 109, Inciso I, e 5º, inciso XXXV, da CF.”
A seguinte questão constitucional nele veiculada teve sua
repercussão geral reconhecida, situada no Tema 1011 da sistemática da
Repercussão Geral desta SUPREMA CORTE:
“Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira
interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e,
consequentemente, à competência da Justiça Federal para o
processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”

A União, a Caixa Econômica Federal, a Federação das Associações
dos Moradores de Núcleos de Cohab e Similares no Estado de
Pernambuco – FEMOCOHAB/PE e a Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
3
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F29F-3292-F2ED-7762 e senha B877-EE99-4994-18DC

Supremo Tribunal Federal
Voto Vogal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 58 de 78

RE 827996 / PR
Suplementar e Capitalização – CNSEG foram admitidos nos autos na
condição de amici curiae (DJe de 23/10/2018).
Esse o abreviado dos autos, Sr. Presidente.

Na presente controvérsia, cumpre aferir, à luz da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, se o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em
participar das ações judiciais propostas por mutuários do SFH contra
companhias seguradoras, em decorrência de falhas na construção de
imóveis financiados pelo SFH, somente se evidencia em relação aos
contratos firmados entre 2/12/1988 e 29/12/2009 e garantidos por apólice
pública (Ramo 66), cuja cobertura fica a cargo do Fundo de Compensação
de Variações Salariais – FCVS, administrado pela CEF (destinado ao
pagamento de indenizações securitárias da referida apólice), desde que,
nessas hipóteses, haja a comprovação do comprometimento do FCVS,
cabendo à Caixa demonstrar o risco efetivo de esgotamento da reserva
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro
Habitacional – FESA nos autos de cada ação indenizatória.
Inicialmente, destaque-se não estar em debate neste caso piloto a
possibilidade de a Justiça estadual apreciar se há ou não interesse jurídico
da Caixa Econômica Federal nas respectivas causas que nela são
propostas, uma vez que esta SUPREMA CORTE tem firme entendimento
no sentido de que esse mister incumbe à Justiça Federal. Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência da Justiça
Federal para decidir sobre interesse jurídico nos casos em que
há manifestação de empresa pública. Art. 109, I, CF.
Prevalência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes
de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (ARE 898.975-AgR, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de 2/8/2018).
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Veja-se o que consta do voto do Relator, o eminente Ministro
GILMAR MENDES:
“(...)
Tal entendimento decorre do fato de não se afigurar
possível à órgão da justiça comum realizar juízo acerca de
interesse manifestado pela Caixa Econômica Federal, na
medida em que tal incumbência, segundo jurisprudência
pacífica desta Corte, é exclusiva da Justiça Federal, nos termos
do art. 109, I, da Constituição Federal.
Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão
impugnada, confiram-se os seguintes:
Embargos de declaração no recurso extraordinário
recebidos como agravo regimental. Competência da
Justiça Federal. Interesse da União. Artigo 109, inciso I, da
Constituição Federal. Precedentes. 1. A jurisprudência da
Corte é firme no sentido de ser competente a Justiça
Federal para processar as causas em que a União tenha
interesse na lide e, no caso dos autos, houve manifestação
expressa desse ente federativo sobre seu interesse. 2.
Agravo regimental não provido. (RE-ED 627.852, Rel. Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.9.2013)
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA, AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE
DA UNIÃO. C.F./67, art. 125, I; c.f./88, art. 109, I. I Compete a Justiça Federal emitir juízo de valor sobre o
interesse manifestado pela União, vale dizer, avaliar a
realidade ou não desse interesse. II - No caso, a União
contestou a lide e o Juízo comum estadual, sobre o
fundamento de que a contestação seria intempestiva,
afastou a União da causa. A Justiça Federal compete tal
julgamento. III - R.E. conhecido e provido. (RE 116.434,
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Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 24.11.1995)
Assim, em não sendo verificado o interesse jurídico da
empresa pública, caberá à Justiça Federal reencaminhar os
autos ao Tribunal de origem, para prosseguimento do feito. O
que não se pode admitir, entretanto, é que órgão da justiça
comum se avoque em competência constitucionalmente
outorgada à juízo federal, como ocorreu na hipótese dos autos.”

Na presente hipótese, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a
declinação da competência para a Justiça Federal julgar a causa (e-Doc. 5,
e-STJ fls. 409/419).
Ocorre que o STJ proferiu entendimento obstando a apreciação da
matéria de fundo (danos materiais derivados de vícios na construção de
imóvel segurado por Apólice Pública) pela Justiça Federal, pois, para
tanto, além de o contrato de mútuo habitacional no SFH ter sido
celebrado entre 2/12/1988 e 29/12/2009 sob a égide de apólice pública, a
CEF deve demonstrar documentalmente o comprometimento do FCVS.
Vejamos a ementa do aresto recorrido:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
VÍCIOS
DE
CONSTRUÇÃO.
FORMAÇÃO
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. 1."Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do SFH, a 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 n. 7.682/88 e da MP n. 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao FCVS
(apólices públicas, ramo 66). Ainda que compreendido no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato
ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse
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jurídico a justificar sua intervenção na lide. Ademais, 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
apólice
pública,
mas
também
do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do 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." (EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363, Relª. Minª. MARIA
ISABEL GALLOTTI, Relª. p/ Acórdão Minª. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento
10/10/2012). 2.- Ao que se depreende, tais requisitos não foram
demonstrados no Acórdão recorrido, não havendo que se falar,
portanto, na existência de interesse jurídico da CEF em integrar
a lide. 3.- A juntada de documento novo, objetivando
demonstrar o comprometimento do FCVS, não é admitida nesta
sede excepcional (CPC, art. 397 e RISTJ, art. 141, II). 4.- Agravo
Regimental improvido.”

Pois bem. A meu ver, com a devida vênia a posições divergentes,
penso ser o caso de fazer reparos no aresto recorrido.
Os requisitos assentados pelo Tribunal a quo, se mantidos, violam a
divisão de competência jurisdicional definida pela CONSTITUIÇÃO
FEDERAL de 1988.
Vejamos.
Dispõe o art. 109, I, da nossa CARTA MAGNA:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
“I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
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autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho;”

Como salientado na doutrina, “toda a divisão da Justiça tem origem
na Constituição Federal. Como regra, a competência será da Justiça
estadual, salvo os casos em que a Constituição especificou a competência
federal ou especializada. Para Mário Guimarães, disso ‘“se infere um
preceito de ordem prática: na dúvida, em caso de conflito, interprete-se
em favor da regra, e não da exceção”’ (ANDRÉ RAMOS TAVARES. Curso
de Direito Constitucional. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2019).
No presente contexto, indene de dúvidas e prescindível de provas o
interesse da CEF quando litigiosa a relação jurídica entre companhias de
seguros e mutuários cujo contrato de financiamento de imóvel adquirido
pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH esteja vinculado ao FCVS
(apólice pública/ramo 66), haja vista ser a administradora do fundo, o
qual se responsabiliza por vícios estruturais nos respectivos imóveis,
conforme previsto na Lei 12.049/2011.
Essa asserção reforça-se na medida em que as postulações da União,
com base na Lei 9.649/1997, e da CEF, como amicus curiae, nos termos do
art. 138 do CPC, foram deferidas pelo Relator (DJe de 23/10/2018).
Ressalte-se não se tratar de juízo hermenêutico da legislação
infraconstitucional em sede recursal extraordinária, mas de mera
constatação de que o ordenamento jurídico confere à instituição
financeira atribuições de curadoria do indigitado fundo, sendo, portanto,
a representante legal de seus interesses. Vejamos:
“Art. 1º Fica o Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS autorizado, na forma disciplinada em ato do
Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - CCFCVS, a:
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I - assumir os direitos e obrigações do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, que contava com
garantia de equilíbrio permanente e em âmbito nacional do
Fundo em 31 de dezembro de 2009;
II - oferecer cobertura direta aos contratos de
financiamento habitacional averbados na extinta Apólice do
SH/SFH; e
III - remunerar a Caixa Econômica Federal, na qualidade
de administradora do FCVS, pelas atribuições decorrentes do
disposto neste artigo.
Parágrafo único. A cobertura direta de que trata o inciso II
do caput poderá cobrir:
I - o saldo devedor de financiamento habitacional, em caso
de morte ou invalidez permanente do mutuário; e
II - as despesas relacionadas à cobertura de danos físicos
ao imóvel e à responsabilidade civil do construtor.”

Assim, em havendo demanda securitária envolvendo apólice pública
do FCVS, nada impede o ingresso da Caixa na causa, independentemente
da comprovação de que a reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice – FESA apresenta riscos efetivos.
E, ao receber o processo no estado jurídico-processual em que ele se
encontrar, mesmo após a comprovação documental do referido risco, sem
anulação de nenhum ato pretérito, como propõe o aresto recorrido, violase frontalmente o art. 5º, LIV e LV da CARTA MAGNA, a saber:
“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;

9
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F29F-3292-F2ED-7762 e senha B877-EE99-4994-18DC

Supremo Tribunal Federal
Voto Vogal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 64 de 78

RE 827996 / PR
LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;”

No ponto, defendi que tais comandos constitucionais de direitos e
garantias fundamentais, no tocante à ampla defesa, asseguram aos
litigantes condições que lhes possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou
calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria
exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do
processo (par conditio). (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017,
capítulo 3, item 24).
Logo, procede o zelo do eminente Relator em relação à repercussão
econômica inserta na questão controvertida, certo que, como observado
pela doutrina, embora “o FCVS também teve por finalidade servir de
fundo ressegurador para resguardar o equilíbrio do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro de Habitação, de acordo com o estipulado no art.
1º, I, do Decreto-Lei n. 2.406/1988 (…) , não é incomum a instauração de
demandas requerendo a cobertura do FCVS em contratos que se sabe não
ter havido contribuição.” (FELICIANO DE CARVALHO. A amortização
negativa no SFH e a questão do Fundo de Compensação de Variações Salariais.
Revista CEJ, v. 18, n. 62, p. 83-95, jan./abr. 2014).
Ainda, ao que parece, olvidou o STJ o seu próprio entendimento
sumulado, como advertido e indagado pela eminente Ministra em seu
voto vista nos EDcl nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº
1.091.363 – SC. Vejamos as seguintes passagens:
“(...) a tese repetitiva aprovada no acórdão embargado
não explica o que se exige da CEF para demonstrar, caso a caso,
o seu interesse jurídico em intervir nos autos em cada hipótese
em que comprovadamente a apólice seja pública, vinculada ao
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FCVS. A circunstância de a apólice pública (ramo 66) ser
garantida (até a entrada em vigor da MP 478/2009) e,
atualmente, diretamente coberta pelo FCVS não é, no entender
do acórdão ora embargado, suficiente para autorizar a
intervenção da CEF na condição de representante do FCVS.
Mas se garantir e, hoje, pagar diretamente a condenação
objetivada pelo autor da ação não é suficiente para assegurar a
intervenção nos autos do representante do FCVS, o que seria
necessário demonstrar, no entendimento do acórdão
embargado, para tal desiderato?
(…)
A
jurisprudência da Corte Especial de há muito
consolidou-se no sentido de que, havendo possibilidade
comprometimento do FCVS, deve haver a intervenção nos
autos de seu representante, a CEF, o que justifica a remessa do
processo à Justiça Federal, esta a competente para decidir sobre
sua própria competência (Súmula 150). Não vejo, data maxima
venia, porque seria diferente nas causas em que o FCVS é
chamado a cobrir, ao invés do saldo devedor do mútuo
habitacional, sinistro coberto pela extinta apólice pública.”

De qualquer forma, ocorreu importante mudança no cenário
normativo com o advento da Medida Provisória 633/2013, convertida na
Lei 13.000/2014, a seguir transcrita, no que interessa à hipótese:
“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
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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 - 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.”
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Inclusive, já se fazem sentir os reflexos da Lei 13.000/2014, que
impactou o desate do julgado proferido pela Primeira Seção do STJ,
ressaltando que, por consequência do novel preceito, “sendo a Caixa
Econômica Federal responsável pela gestão do FCVS e sendo,
notoriamente, empresa pública federal, não há como afastar a
competência da justiça especializada federal, a teor do art. 109, I, da
Constituição Federal de 1988, para julgar os processos em que se
discutam contrato do SFH com previsão da cláusula do FCVS.” (AgRg no
CC 132.745/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de 27/3/2015).
Com efeito, há notícias de que o passivo do FCVS, no ano de 2018,
atingiu R$ 33 bilhões de reais somente em provisões para questões
judicializadas e riscos autuarias de contratos vigentes e encerrados, sendo
que, no fim do ano de 2016, seu patrimônio líquido era negativo na razão
de R$ 106 bilhões de reais a serem cobertos pelo Tesouro Nacional. A
responsabilidade total do FCVS, fundo com garantia pública, realizada na
posição de 30/11/2017, é da ordem de R$ 277,7 bilhões, referente a
3.375.825 contratos, dos quais 1.545.031 já foram novados e 1.830.794 estão
por novar. Em termos de dívida quitada (pelo Tesouro Nacional com base
nos dispositivos da Lei nº 10.150/2000), o montante é de R$ 158,2 bilhões”,
sendo o “déficit técnico do FCVS, apurado pela referida avaliação atuarial
de 30/11/2017, corresponde a R$ 111,2 bilhões”, segundo consta do sítio
do Tesouro Nacional hospedado na rede mundial de computadores
(tesouro.fazenda.gov.br).
Esse grave quadro alinha-se às Exposições de Motivos da MP
633/2013 submetidas à apreciação Presidencial. Delas transcrevem-se os
seguintes excertos:
“9. Cabe ressaltar também que se verificou ao longo dos
anos uma proliferação em vários Estados de escritórios de
advocacia especializados em litigar contra as seguradoras que
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operavam o SH/SFH e uma fragilidade na defesa apresentada
nessas ações judiciais. Tal fato foi inclusive denunciado pelo
Tribunal de Contas da União - TCU, por meio do Acórdão nº
1924/2004.
10. Nesses processos, as seguradoras vêm sendo
condenadas a pagar indenizações por danos não previstos na
Apólice do SH/SFH e até sobre imóveis que não possuem mais
ou nunca possuíram previsão de cobertura. Algumas dessas
condenações, por envolverem imóveis que contam ou contaram
no passado com a garantia do Seguro Habitacional do SFH,
podem repercutir no FCVS, tendo em vista ser o Fundo o
garantidor do equilíbrio do SH/SFH, o que confirma o
agravamento do risco para o Tesouro Nacional. O número de
ações judiciais, que por ocasião da edição da Medida Provisória
nº 478, de 2009, era de 11 mil, hoje já é da ordem de 35 mil, e
estima-se que possa chegar a 270 mil, considerando-se a
quantidade de operações vinculadas ao extinto SH/SFH ainda
ativas em contratos que se encerram até o ano de 2029.
11. A fim de assegurar que os direitos da União sejam
devidamente resguardados, por meio da correta defesa nos
processos judiciais, é que se propõe a edição da presente
Medida Provisória, que determina à Caixa Econômica Federal
intervir em todos os processos que representem risco ou
impacto jurídico ou econômico ao Fundo ou às suas subcontas.
12. A proposta também prevê, expressamente, a
possibilidade de intervenção da União, por intermédio da
Advocacia-Geral da União, nos processos judiciais, ou sua
avocação, de modo a assegurar efetividade da defesa judicial do
FCVS e a robustecê-la, especialmente quando a relevância ou
materialidade do assunto assim o justificarem, como por
exemplo, nas ações em que há questionamento pela negativa de
cobertura pelo FCVS dos saldos devedores residuais dos
mutuários que possuíam mais de um financiamento no âmbito
do SFH.”

A União, amicus curiae neste leading case, em memorial, destaca a
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importância da apropriada atuação da CEF em defesa do fundo público
nas mais de 68.000 demandas judicializadas em razão de que “qualquer
contrato de financiamento habitacional com mutuários do SFH desde os
anos 60 até a edição da MP nº 1671/98 (que criou a possibilidade de
contratação de seguros fora da apólice pública), contou com a cobertura
do SH/SFH e, portanto, são de responsabilidade do FCVS”, tornando-se
imprescindível sua presença nos autos a fim de apresentar “informações e
documentos pertinentes à identificação ou rejeição do direito alegado
pelos autores, no que diz respeito às apólices públicas vinculadas ao
SH/SFH (ramo 66), atuando, portanto, de forma a salvaguardar os
interesses do FCVS, e por consequência, promovendo o devido resguardo
do orçamento público.”
De minha parte, estou convencido de que, independentemente da
instituição Lei 13.000/2014 e de comprovação dos riscos ao fundo em tela,
nos autos de demandas propostas na instâncias a quo, a Caixa Econômica
Federal detém legítimo interesse nas causas em que se discutem danos
indenizáveis a cargo de apólice pública garantida pelo FCVS, que, por vis
attractiva, compete à Justiça Federal processar e julgar a causa (art. 109, I,
da CARTA MAGNA), como se constata do seguinte precedente:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL.
COMPETÊNCIA. EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSORTES
ATIVOS COM DOMICÍLIOS DIVERSOS. FACULDADE DE
INTENTAR A AÇÃO NO DOMICÍLIO DE QUALQUER
DELES. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 109, INCISO I.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete à Justiça
Federal julgar as causas contra a União, entidade autárquica ou
empresa pública federais em que forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho e, ante a existência de ações
plúrimas, na qual figuram litisconsortes ativos com domicílios
diversos, impõe-se viabilizar o exercício da faculdade
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outorgada aos jurisdicionados que, na relação processual,
apresentam
como
hipossuficientes,
aplicando-se
analogicamente o disposto no artigo 109, § 2º, da Carta Federal
à entidade autárquica e à empresa pública. 2. In casu, tem-se
recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em
agravo de instrumento formalizado contra decisão que,
acolhendo exceção de incompetência territorial do Juízo da 4ª
Vara Federal de Curitiba/PR, determinando a extração de cópias
e a remessa de peças ao juízo do respectivo domicílio desses. A
decisão agravada, à vista da sedimentada jurisprudência,
assentou que basta a presença de qualquer dos entes
relacionados no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal
em um dos polos da relação processual para que seja fixada a
competência da Justiça Federal para o processamento e
julgamento da lide, considerada a faculdade conferida à parte
hipossuficiente, pode ele optar em formar litisconsorte com
aquele residente na Seção Judiciária em que proposta a ação. 3.
Nego provimento ao agravo regimental.” (RE 511.244-AgR, Rel.
Min. LUIZ FUX, DJe de 20/3/2013).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário
para reconhecer a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal e a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação
securitária.
Como tese, proponho: “A Caixa Econômica Federal, na condição de
administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, detém
interesse jurídico para participar das demandas em que discutem contratos por
apólice pública (ramo 66) e garantidos pelo FCVS.”
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ADV.(A/S)

: ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Trata-se de recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, cuja controvérsia
constitucional, com fundamento em ofensa aos artigos 109, I,
(competência da Justiça Federal) e 5º, XXXV, (acesso à Justiça) da
Constituição da República, diz respeito à presença, ou não, de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou
terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional
do SFH, e, consequentemente, a caracterização de competência da Justiça
Federal para julgamento dessas ações.
Afirma a Recorrente que, na origem, “(...) cuida-se, (…), de ação
ordinária de indenização proposta contra companhia seguradora por alegados
danos oriundos de vícios de construção em imóveis com financiamento do
Sistema Financeiro da Habitação – SFH, garantidos pelo Seguro Habitacional do
Governo, conhecido como Apólice Pública, do Ramo 66, com cobertura do Fundo
de Compensação de Variações Salariais – FCVS, administrado pela Caixa
Econômica Federal.”
Sustenta, ainda, que “(...) a União, como parte da política pública de
habitação, destina anualmente recursos orçamentários expressivos ao FCVS para
cobrir o déficit do SH/SFH, impondo à CEF, como gestora do FCVS, o ingresso
em todas as ações que tenham como causa de pedir remota o SH/SFH, a fim de
defender o interesse público. Não há, portanto, como afastar o interesse jurídico
da CEF e da União nem a competência da Justiça Federal.”
Postula, por fim, o reconhecimento da “(...) competência da Justiça
Federal para processar e julgar a ação, em razão do incontestável interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal,(...)”, argumentando que “(...) é inegável
que o Acórdão proferido nos EDcl aos EDcl no Resp 1.091.393/SC (e também
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Resp 1.091.363/SC), no qual se fundamenta a decisão ora recorrida, que
introduziu condicionantes (limitações) ao ingresso da CEF nos autos e, em
consequência, da União Federal, é manifestamente inconstitucional, eis que viola
os arts. 109, inciso I, e 5º, inciso XXXV, da CF.”
O acórdão objeto do presente recurso extraordinário proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça afirmou expressamente a competência da
Justiça Comum para julgamento da ação de indenização proposta, por
entender não configurados os requisitos cumulativos necessários para o
reconhecimento do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para
integrar a lide. Eis as razões postas na decisão ora recorrida;
(…)
5.- Desse modo, verifica-se que no julgamento acima
transcrito foram definidos os critérios cumulativos para
reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na
lide como assistente simples, e, por consequência, atrair a
competência da Justiça Federal: a) nos contratos celebrados de
2.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições
da Lei 7.682/1988 e da MP 478/2009; b) o instrumento estar
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas, ramo 66); e c) demonstração
documentada pela instituição financeira de que há apólice
pública, bem como ocorrerá o 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.
6.- Ao que se depreende, o preenchimento dos requisitos
acima transcritos não foi demonstrado nos autos, o que afasta a
existência de interesse jurídico da CEF em integrar a lide, e, por
consequência, o reconhecimento da competência da Justiça
Federal para o julgamento da causa.
7.- Acresce quanto à alegação da existência de documento
novo comprobatório do comprometimento do FCVS, que os
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arts. 397 do CPC e 141, II, do RISTJ não autorizam pedido de
análise de novas provas, juntadas apenas com o Recurso
Especial ou mesmo posteriormente a este. Tal providência não
encontra abrigo dentro das peculiaridades dos recursos de
índole extraordinária, porque mesmo as provas e contratos já
examinados pelas outras instâncias não podem ser valorados
pelo STJ (AgRg no REsp 1.140.282/RS, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 12.5.10). E, ainda: EDcl no
REsp 1.221.718/RJ, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23.4.12; REsp 732.150/SP, Relª.
Minª. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 21.8.06;
AgRg no Ag 115.107/AP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER,
TERCEIRA TURMA, DJ 31.3.97).

As premissas fáticas necessárias ao deslinde da controvérsia aqui
encetada estão postas na lide, desde as instâncias ordinárias, quais sejam,
de que não foram atendidos os requisitos necessários para reconhecer-se
o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no presente feito, o que,
consequentemente, chancela a competência da justiça comum estadual
para processar e julgar a ação de indenização ajuizada contra a
seguradora, com o fim de reparar danos decorrentes de vícios de
construção do imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação.
A jurisdição desta Suprema Corte tem limites forjados na própria
natureza constitucionalmente estabelecida pela Constituição à suas
atribuições originárias e recursais. Não há margem para, fora dos limites
impostos pelas especificidades do processo constitucional, o Supremo
Tribunal Federal invadir espacialidade de poder destinado a outras
Cortes do sistema judiciário brasileiro.
Tendo o Superior Tribunal de Justiça, estabelecido, no âmbito da
sistemática dos recursos repetitivos, critérios objetivos fundados no
regime jurídico legal regente da controvérsia ora trazida ao Supremo
Tribunal Federal, não há margem para sobreposição de competências,
4
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 4011-1B9D-7525-E5A0 e senha 6A2A-10FC-3F65-FE5C

Supremo Tribunal Federal
Voto Vogal

Inteiro Teor do Acórdão - Página 75 de 78

RE 827996 / PR
devendo-se respeitar o resultado do exercício, bem posto, da competência
esgotada naquela Corte Superior.
A tentativa de rediscutir as premissas e as conclusões da decisão do
Superior Tribunal de Justiça, tomada na sistemática de recursos
repetitivos, argumentando com a inconstitucionalidade dessa própria
decisão, não alcança o sentido que deve nortear o direito/dever
fundamental da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da
CRFB), expressando mero inconformismo com solução desfavorável ao
interesses em litígio.
Reconhecidas como verdadeiras as premissas fáticas da lide, limite
intrínseco da jurisdição extraordinária perante esta Suprema Corte, os
argumentos acerca da presença do interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal – e da consequente competência da Justiça Federal para apreciar
a demanda – não se sustentam por nenhum ângulo.
Não há, nesse contexto, que se reclamar por acesso à Justiça,
notadamente se se considerar que a prestação jurisdicional foi ofertada, à
exaustão, por três instâncias diferentes do Poder Judiciário brasileiro.
Também não há que se falar em usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal, ou, de qualquer outro ramo do Poder Judiciário pátrio,
porquanto o devido processo legal, tanto formal, quanto material, foi
observado, durante todo o julgamento da presente lide.
Não vislumbro, pois, nem os vícios apontados nas razões do recurso
extraordinário, nem outros que possam macular a correção tecnicojurídica da decisão ora recorrida. O inconformismo da Recorrente e
demais interessados decorre mais das vicissitudes impostas pela
realidade subjacente à decisão proferida pelo poder competente, do que
da vontade de Constituição emergente de seu senso cívico-republicano.
Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário.
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É como voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 827.996
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
RECTE.(S) : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADV.(A/S) : ANA TEREZA BASILIO (74802/RJ) E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : BRUNO DI MARINO (93384/RJ)
ADV.(A/S) : LUCIANA CHRISTINA GUIMARAES LOSSIO (15410/DF)
ADV.(A/S) : DANIELA MAROCCOLO ARCURI (18079/DF)
ADV.(A/S) : RODRIGO LEPORACE FARRET (0013841/DF)
ADV.(A/S) : BRUNA LOSSIO PEREIRA (45517/DF)
ADV.(A/S) : DIEGO RANGEL ARAUJO (56315/DF)
ADV.(A/S) : JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO (54244/DF, 67219/SP)
RECDO.(A/S) : LEONARDO BENITE E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (8123/PR)
ADV.(A/S) : SANDRO RAFAEL BONATTO (39721/BA, 40746/DF, 37697/GO,
17236-A/MS, 17428/A/MT, 22788/PR, 82588A/RS, 19334/SC)
ADV.(A/S) : GUILHERME VEIGA CHAVES (PE021403/)
ADV.(A/S) : LUIZ GUILHERME MARINONI (13073/PR)
ADV.(A/S) : RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (37097/PR)
ADV.(A/S) : DANIEL FRANCISCO MITIDIERO (73316/PR, 56555/RS)
AM. CURIAE. : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE. : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADV.(A/S) : LENYMARA CARVALHO (33087/DF)
ADV.(A/S) : MARCELA PORTELA NUNES BRAGA (29929/DF)
AM. CURIAE. : FEMOCOHAB/PE - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS
MORADORES DE NÚCLEOS DE COHAB E SIMILARES NO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADV.(A/S) : JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO (27819/PE)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS
GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAUDE SUPLEMENTAR E
CAPITALIZACAO - CNSEG
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (58607/DF, 083152/RJ)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 122128/RJ,
424218/SP)
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGUES CYRINO (58605/DF, 123111/RJ)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/DF, 139858/
RJ)
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para
restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da
Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos
contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o
aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma
do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5ª
Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que
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remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à
Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e
Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso. Foram fixadas
as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010
(que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP
633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do
FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em
trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem
sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser
remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso
haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei
12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de
conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na
defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em
que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos
termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o
feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o
exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é
da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à
apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo
haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir
do momento em que a referida empresa pública federal ou a União,
de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir
na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art.
1º-A da Lei 12.409/2011". Falaram: pela recorrente, os Drs. Marcus
Vinícius Furtado Coelho, José Eduardo Cardozo e Ana Tereza
Basílio; pelo recorrido, o Dr. Daniel Francisco Mitidiero; pelo
amicus curiae Federação das Associações dos Moradores de Núcleos
de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco - FEMOCOHAB/PE, o Dr.
Guilherme Veiga Chaves; pelo amicus curiae Confederação Nacional
das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização – CNSEG, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelo
amicus curiae União, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade,
Secretária Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e,
pelo amicus curiae Caixa Econômica Federal – CEF, o Dr. Gryecos
Loureiro. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário,
Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.
Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Celso de
Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen
Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e
Alexandre de Moraes.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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