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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PROCESSO  CIVIL. 
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  REDISCUSSÃO  DO  JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

-  Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  recurso  de 
integração,  não se  prestando para reexame da  matéria.  Não 
havendo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não 
são cabíveis os embargos de declaração, mesmo que tenham 
finalidade específica de prequestionamento.

-  Constatado  que  a  insurgência  do  embargante  não  diz 
respeito  a  eventual  vício  de  integração  do  acórdão 
impugnado, mas a interpretação que lhe foi desfavorável, é de 
rigor a rejeição dos aclaratórios.

- O reexame de matéria já decidida com a simples intenção de 
propiciar  efeitos  infringentes  ao  decisum impugnado  é 
incompatível com a função integrativa dos aclaratórios.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 656.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Adriano 
Pereira Gonçalves e outros contra acórdão de minha relatoria que anulou, de ofício a 
decisão agravada, determinando que a magistrada intime a Caixa Econômica Federal 
para,  querendo,  intervir  no  feito,  restando  prejudicadas  as  demais  questões 



ventiladas nos autos.

Inconformado com parte do provimento jurisdicional proferido 
nos autos do processo em deslinde, o embargante interpôs o recurso de integração 
pugnando pela reforma do decisum impugnado, o que o faz ao arguir, em apertada 
síntese, a omissão e contradição do julgado quanto à aplicação da Lei nº 13.000/2014.

Assevera que o STJ já decidiu que inexistindo vinculação dos 
contratos de seguro ao FCVS, não há interesse jurídico da Caixa Econômica, razão 
pela qual os processos em que a apólice de seguro não for coberta pelo FCVS, a causa 
deverá ser processada na Justiça Comum Estadual, nos termos do que dispõe o art. 
1º-A, §7º, da Lei 13.000/14.

Ao  final,  prequestiona  a  matéria,  em  especial  violação  a  lei 
federal em apreço, ao passo que pugna pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS

Compulsando-se os autos,  penso que o recurso não deve ser 
acolhido, uma vez que não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade 
na decisão  atacada,  mas  somente  rediscutir  matéria  que  versa  sobre  o  mérito  da 
demanda, o que é impossível na via estreita dos embargos de declaração.

A esse respeito, o artigo 535, do CPC, preceitua o seguinte:

“Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

I  -  houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade  ou 
contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz 
ou tribunal.”

À luz de tal raciocínio, adiante-se que não se detecta qualquer 
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente porquanto 
a lide fora dirimida com a devida e suficiente fundamentação.

Com efeito, vislumbra-se que a intenção de repisar o que já foi 
discutido anteriormente resta clara quando se verifica que o acórdão apreciou toda a 
matéria posta à análise naquele momento, sobretudo se se considerar que a discussão 
posta  nos  autos  gira  em  torno  da  necessidade  ou  não  de  intimação  da  Caixa 
Econômica para intervir no feito.



Conquanto  o  §  7º,  do  art.  1º-A,  da  Lei  13.000/14  preveja  a 
competência da Justiça Estadual para julgar os feitos cuja apólice de seguro não seja 
coberta pelo FCVS, é bem verdade que o § 6º do citado artigo prevê a necessidade de 
intimação da Caixa Econômica Federal para, querendo, intervir no feito.

“§ 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.”

Somente  a  Caixa  Econômica  Federal  poderá  dizer  se  os 
contratos  amparados  pelo  Sistema  Financeiro  de  Habitação  tem  a  cobertura  do 
extinto FCVS, analisando um a um. Desta forma, entendo que o acórdão que anulou 
a  decisão  agravada  merece  ser  mantido,  uma  vez  que  resta  imprescindível  a 
intimação da CEF.

Ademais,  a  jurisprudência  colacionada  pelo  embargante  não 
restou  consolidada  em  Súmula  Vinculante  que  obrigue  este  Relator/Tribunal  de 
Justiça  a  seguir  o  entendimento  referenciado,  em  respeito  ao  princípio  da  livre 
motivação das decisões.

Na verdade, o que tenciona o embargante é a reapreciação do 
julgamento, vez que não lhe agradou o seu resultado final, o que, decididamente, não 
é possível através dessa estreita via. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “constatado 
que a insurgência da embargante não diz respeito a eventual vício de integração do 
acórdão impugnado,  mas a interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a 
rejeição dos aclaratórios.”1

Portanto, entendo que esta não é a via correta para se rediscutir 
uma  matéria,  pois  os  embargos  declaratórios  são  recursos  de  integração,  não  se 
prestando, como visto, para reanalisar o que já foi decidido no mérito processual.

Em razão das considerações tecidas acima, creio que a presente 
insurgência tem a única e específica função de rediscutir a matéria, razão pela qual 
rejeito os embargos de declaração opostos. 

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



por unanimidade, rejeitar os embargos, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
            Relator


