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Os embargos  de  declaração,  nos  moldes  do  art.  535  do
CPC,  servem  para  suprir  omissões,  contradições  e
obscuridades que venham a ocorrer no decisum, admitindo-
se,  ainda,  seu  manejo  para  correção  de  erro  material.
Portanto,  há de se rejeitar  tal  recurso quando  não ocorre
essas hipóteses.

Como  se  pode  observar,  a  matéria  que  o  embargante
entende  omissa  foi  apreciada  no  acórdão,  inexistindo,
portanto, a falha apontada.

Ainda  que  para  fim  de  prequestionamento,  devem  estar
presentes um dos três requisitos ensejadores dos embargos
de declaração.

Vistos etc.

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pela  Caixa
Seguradora S/A, contra os termos da Decisão às fls. 513/515, que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento por ele interposto a fim
de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária de
Indenização Securitária, promovida por Alberto da Conceição Barreto e outros.

O  Juízo  da  4ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  determinou  a
remessa dos autos para a Justiça Federal, ante o interesse manifestado pela
Caixa  Econômica  Federal  na  lide,  excetuando-se  apenas  o  autor  Pedro
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Alcântara  Diniz  Lucena,  o  qual  recebeu  novo  número  processual
permanecendo sob a competência do Juízo decisório, em face da prevenção. 

Em seguida, a decisão liminar proferida por este Relator indeferiu
o  pedido  de  efeito  suspensivo  pela  ausência  da  fumaça  do  bom  direito  a
amparar a pretensão do agravante.

Foram  opostos  os  presentes  Embargos  de  Declaração
(fls.522/552) sob o fundamento da existência de omissão no julgado para fins
de  prequestionamento,  alegando  o  embargante  que  não  fora  observada  a
assunção da Lei nº 13.000/2014 que alterou a Lei 12.409/2011 para determinar
a  representação  judicial  e  extrajudicial  pela  Caixa  Econômica  Federal  nos
interesses do FCVS,  ressaltando  que todas as  apólices  dos  mutuários  são
vinculadas ao ramo 66 (apólice pública). pugnando, por fim, pela remessa dos
autos à Justiça Federal.  

Nesse  contexto,  requer  a  manifestação  acerca  dos  referidos
apontamentos  para  sanar  a  omissão  apontada  e  decidir  se  a  decisão
embargada  estaria  em consonância  com  a  nova  Lei  13.000/2014 além  de
declarar a matéria questionada.

   

É o relatório.

Decido:

Ab initio, destaco que o embargante afirma em seu recurso que a
decisão  embargada  não  teria  analisado  a  nova  Lei  de  nº  13.00/2014,  que
revela a representação extrajudicial e judicial da Caixa Econômica Federal nos
interesses do FCVS, ressaltando que todas as apólices dos mutuários são do
ramo 66 (apólices públicas), atraindo a competência para o julgamento para a
Justiça Federal.

Pois bem, em consonância com o estatuído no comando do art.
535, e seus incisos do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando o julgado for eivado de obscuridade, contradição ou omissão, conforme
já decidiu o STJ:

Os  embargos  prestam-se  a  esclarecer,  se  existentes,
dúvidas, omissões ou contradição no julgado. Não para que
se adeque a decisão ao entendimento do embargante.1

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração
prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo,
quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Analisando  o  decisum embargado,  observo  que  foram
examinadas  todas  as  questões  pertinentes  à  matéria  exposta  nos  autos,
inclusive sobre a omissão alegada, assentando-se, sobre o tema, o seguinte:

“Conforme se denota da inicial,  o agravado ingressou
com  a  ação  ordinária  de  indenização  securitária

1 STJ, 1ª T., EdclagREsp 10270 - DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13.067.
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acompanhado  de  outros  promoventes  e,  após
manifestação  da  Caixa  Econômica  Federal  revelando
interesse na lide excetuando o agravado, o Juízo de 1º
grau  remeteu  os  autos  com  os  demais  promoventes
para a Justiça Federal processar o feito, remanescendo
apenas o agravado na competência da Justiça Estadual.

Com  efeito,  observando  inicialmente  a  matéria,
constata-se  que  o  magistrado  de  piso  aplicou  o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, inclusive com a incidência da Medida
Provisória nº 633/2013, convertida na Lei nº 13.000/2014,
estipulando  no  art.  1º-A  da  Lei  nº  12.409/20111  a
competência da Caixa Econômica Federal  – CEF para
representar  judicial  e  extrajudicialmente os interesses
do FCVS.

Ao  ingressar  no  feito,  a  CEF  foi  categórica  em  sua
manifestação,  rechaçando  de  plano  o  interesse
referente ao pleito formulado pelo agravado, agindo o
magistrado  em  plena  conformidade  com  o  §7º  do
mesmo diploma2,  permanecendo o processamento da
causa na Justiça Estadual.

Por outro lado, a ilegitimidade pleiteada pelo agravante
é matéria que poderá se confundir com o próprio mérito
da  contenda,  não  se  revelando  razoável  o
pronunciamento  em  sede  de  liminar  que  possa
comprometer  o  regular  desenvolvimento  do  processo
na instância ordinária.

Assim,  não  vislumbro  o  “fumus  boni  juris”  nas
alegações do agravante.” 

Como se pode observar,  a matéria que o embargante entende
omissa  foi apreciada  no  acórdão,  inexistindo,  portanto,  a  falha  apontada.
Ademais, é certo que o julgador, conforme as previsões constitucionais (artigo
93, IX) e legais (artigos 832 da CLT e 458, II, do CPC), deve fundamentar suas
decisões.  Contudo,  fundamentar  não  significa  rebater,  um  a  um,  todos  os
argumentos levantados pela parte. Fundamentar consiste em expor, de forma
clara e circunstanciada, os motivos que levaram à decisão.

Ressalte-se que o magistrado de origem aplicou no caso concreto
a  determinação  da  nova  legislação  (Lei  13.000/2014) sobre  a  matéria,
manifestando-se,  em  seguida,  a  Caixa  Econômica  Federal  acerca  do  seu
interesse nas apólices dos mutuários, excetuando-se apenas o agravado.

A  meu  ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado, posto que apresentou, de forma concisa, porém expressa, as
razões de convencimento, sem dar margem a interpretações contraditórias. 

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida,
devendo os embargos serem rejeitados. 

Por outro lado, infere-se que o embargante, ao interpor o recurso
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sem  qualquer  apontamento  de  possível  vício  a  ser  sanado,  objetiva
exclusivamente  trazer  à  rediscussão  questões  devidamente analisadas,
finalidade a qual não se presta a via recursal eleita, a não ser em situações
excepcionais, nas quais não se enquadra o presente feito. 

São ensinamentos do STJ:

"Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com
a finalidade de  sustentar  eventual  incorreção  do decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão
de  fundo,  em  ordem  a  viabilizar,  em  sede  processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido"2

"Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o
acórdão  recorrido,  integrado  pelo  julgado  proferido  nos
embargos  de  declaração,  dirime,  de  forma  expressa,
congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões
recursais"3

"É  incabível,  nos  declaratórios,  rever  a  decisão  anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse
caso,  há alteração substancial  do julgado,  o  que foge ao
disposto no art.  535 e incisos  do CPC.  Recurso especial
conhecido em parte e assim provido." 4  

"Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do
erro cometido."5 

Não difere a posição do STF: 

"Não  se  justifica,  sob  pena  de  grave  disfunção  jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização  com  o  propósito  de  questionar  a  correção  do
julgado em obter, em correspondência, a desconstituição do
ato decisório." 6 

Assim, são incabíveis os embargos de declaração opostos, vez
que utilizados para reapreciar controvérsia já decidida. 

No que pertine à necessidade de prequestionamento,  é cediço

2 (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.189.920/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 19/12/2013).

3 (AgRg no AREsp n. 405.669/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe
9/3/2015).

4 RSTJ 30/412.
5STJ-4ª Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 13.03.90, DJ 09.04.90, p. 2.745. 
6RTJ 154/223 e 155/964. 
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que  a  jurisprudência  pátria  tem  admitido  a  utilização  de  embargos  para
prequestionar  pontos que possam ser  alvo de recurso perante os Tribunais
Superiores. Porém, é pacífico que essa pretensão deve vir acompanhada de,
ao menos, um dos requisitos contidos no mencionado art. 535, I e II, do CPC,
quais sejam: omissão, obscuridade ou contradição.

Sobre  o  tema,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  vem  se
pronunciando:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO À INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.
535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA ARGUIDA
EM SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.  PREVISÃO  NO  ART.
538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  MESMO  COMANDO
NORMATIVO.  INAPLICABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CARÁTER  PROTELATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. REJEIÇÃO. - Os embargos de declaração têm
cabimento apenas nos casos de obscuridade,  contradição
ou  omissão,  não  se  prestando  ao  reexame do  julgado  e
inexistindo  quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
expediente,  impõe-se a sua rejeição.  -  Nem mesmo para
fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar  repisar  os
argumentos,  os  quais  restaram  repelidos  pela
fundamentação desenvolvida na decisão. - Não é encargo
do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os  fundamentos
legais  indicados  pelas  partes,  nem  mesmo  para  fins  de
prequestionamento,  bastando  ser  motivada  a  prestação
jurisdicional,  com  a  indicação  das  bases  legais  que  dão
suporte  a  sua  decisão.  -  Se  a  parte  dissente  dos
fundamentos  narrados  no  decisum  combatido,  deve  ela
valer-se  do  recurso  adequado  para  impugná-lo,  não  se
prestando os embargos declaratórios para tal finalidade. [...]7

Com essas considerações,  por  não haver  na  decisão qualquer
omissão  a  ser  sanada,  e  não  sendo  o  caso  de  reexame  das  questões  já
apreciadas, REJEITO os presentes embargos.

P.I.

João Pessoa, _____ de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
Relator

G/5 

7 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00020679620128150171, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 07-04-2015)
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