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Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado 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
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
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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”. (eDOC 8, p.77)

No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da
Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e 109, I, do
texto constitucional. (eDOC 9, p. 2 e 14)
Nas razões recursais, alega-se ser da competência da Justiça Federal
o processamento e julgamento de ação de indenização contra companhia
seguradora por danos oriundos de vícios de construção em imóveis com
financiamento por meio do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), por
ser incontestável o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.
(eDOC 9, p. 2, 11 e 15)
A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDOC 42),
opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional
aplicável à espécie (Lei n. 7.682/1988 e MP 478/2009) e o conjunto
probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas
em contratos de financiamento, consignou não haver interesse jurídico da
CEF no feito por ausência de comprovação documentada pela instituição
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financeira recorrente de que há apólice pública, de maneira a demonstrar
que a ação indenizatória comprometerá o Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), fundo administrado pela aludida empresa
pública federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão
impugnado:
“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.
(...) 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.” (eDOC 8, p. 80-81)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido
relativa à necessidade ou não do deslocamento da competência restringese ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se
existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do
presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de
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origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das
mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do
recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e
454 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO
(SFH).
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE
COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA
FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da
Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de
contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas,
o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2.
Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também
seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível
na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em
30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de
aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba
honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11,
CPC” (ARE nº 956.649/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/16).
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de
interesse de órgão federal. Inexistência de violação
constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do
STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº
817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar
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Mendes, DJe de 1º/7/14).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA
COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO.
NECESSIDADE
DA
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA
COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses
casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a
discussão acerca da justiça competente para o julgamento do
processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise
da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova
apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos
autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega
provimento” (AI nº 86.586/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o
Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/14).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA
O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS
AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à
adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a
incidência da Súmula 279 do STF. II – Agravo regimental a que
se nega provimento” (ARE nº 775.025/SP-AgR, Segunda Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).

Nessa mesma linha, registro ainda decisão da lavra do Ministro Dias
Toffoli, no ARE 1.125.300/SP, DJe 3.5.2018.
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Por último, vale destacar que, no tocante à suposta violação à
inafastabilidade da jurisdição, observa-se que não há que se falar de
violação ao aludido princípio, uma vez que houve prestação jurisdicional
com decisão fundamentada, ainda que em sentido diverso daquele
intentado pelo ora recorrente.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do
CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2018.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente
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