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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2013338-28.2014.815.00001

ORIGEM: 4ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Federal de Seguros S/A
ADVOGADO: Hermano Gadelha de Sá e Josemar Lauriano Pereira
EMBARGADOS: Vanda Rafael dos Santos e outros
ADVOGADO: Marcos Souto Maior Filho

PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA.  EXIGÊNCIA  DE  PROVA  CONTUNDENTE,
ESCORREITA,  IDÔNEA  E  ROBUSTA  DA  INVIABILIDADE  DE
ASSUNÇÃO DOS  ENCARGOS PROCESSUAIS.  SÚMULA N.  481
DO STJ. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO
ESTADO DE MISERABILIDADE. DEFERIMENTO DO PLEITO DE
JUSTIÇA GRATUITA.

1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

2. Justiça gratuita deferida.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  ARGUMENTO  DA
EMBARGANTE (FEDERAL SEGUROS S/A) DE QUE NÃO TERIA
COMERCIALIZADO  APÓLICE  DO  “RAMO  68”.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO  DOS  AUTORES  QUE  ESTARIAM  LIGADO  À
REFERIDA APÓLICE. REJEIÇÃO.

1. Embora  a  Embargante  alegue  que  não  comercializou
contratos do Ramo 68, não trouxe prova de que os  autores

1 Número do Processo de Origem: 0072475-54.2012.815.2001 (f. 988)
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pleitam indenização com referida apólice, razão por que deve
ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Preliminar rejeitada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  EM  SEDE  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, EM
RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.  LEGITIMIDADE DA
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  TEMAS  JÁ  DECIDIDOS.
ACLARATÓRIOS  VOCACIONADOS  A  REDISCUTIR  ESSAS
TEMÁTICAS. REJEIÇÃO.

1. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a via recursal
dos embargos de declaração –  especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização –  não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação
de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade,
omissão ou contradição.”  (STF - AI-AgR-ED-ED 177313/MG -
Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05.11.1996).

2. STJ: “Os embargos se prestam a sanar omissão, contradição
ou obscuridade, não a adequar a decisão ao entendimento do
embargante.”  (EDcl na MC 7332/SP –  Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 - DJU 22.03.2004).

3. Em  consonância  com  o  entendimento  perfilhado  pelo
Colendo  STJ,  “deixo  de  fixar  os  honorários  recursais  nos
termos  do  art.  85,  §  11,  do  novo  CPC,  visto  que  seu
cabimento exige que o recurso seja decorrente de decisão
final anterior em que se tenha fixado a verba honorária ou
em  que  se  tenha  reconhecido  o  efeito  infringente  dos
embargos para modificar o decisum, o que não ocorreu na
espécie.”  (trecho do voto proferido nos EDcl  nos  EDcl  no
AgRg no AREsp 675.636/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  04/08/2016,
DJe 23/08/2016).

4. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, deferir  a  justiça
gratuita,  rejeitar  a  preliminar,  bem  como  os embargos de
declaração.

FEDERAL SEGUROS S/A opôs  embargos de declaração contra
VANDA RAFAEL DOS SANTOS e OUTROS, por meio dos quais suscitou
vícios no acórdão (f.  1191/1206) prolatado por este Órgão Colegiado,
cuja ementa está assim redigida:

PRELIMINAR. INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM  LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  PRETENSÃO  SUSPENSÃO  DO  PROCESSO,  COM
BASE NA EXEGESE DO ART. 18, “A”, DA LEI 6.024/74. REJEIÇÃO.

1.  Segundo  pacífico  entendimento  do  STJ,  a  suspensão  de  ações
contra instituição financeira em liquidação extrajudicial, de que trata
o art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/74, não se aplica aos processos de
conhecimento. Precedentes: AgRg no Ag 1415635/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012,
DJe  24/09/2012;  REsp  635.865⁄PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, DJe de 16.4.2009; REsp 717.166⁄PE, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, DJU de 21.11.2005.

2. Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  SEGURO HABITACIONAL ADJETO A
CONTRATO  DE  MÚTUO.  INTERESSE  DA  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  REQUISITOS  PARA  INGRESSO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DELINEADOS PELO COLENDO STJ,  NO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  RECURSO  ESPECIAL  N.  1.091.393/SC,  SUBMETIDO  AO
PROCEDIMENTO  DE  RECURSO  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. EDIÇÃO DA LEI N. 13.000/2014 QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE INTERFERIR NO REFERIDO ENTENDIMENTO. IMPACTO
SOBRE  O  FCVS  QUE  DEVE  SER  CABALMENTE  DEMONSTRADO.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  NESSE  SENTIDO.  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  ESTADUAL  PARA  AFERIR  O  PREENCHIMENTO  DOS
PRESSUPOSTOS PARA A INTERVENÇÃO DA CEF. FEITO QUE DEVE
TRAMITAR NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. No  julgamento  dos  Embargos  de  Declaração  em Embargos  de
Declaração  no  Recurso  Especial  n.  1.091.393/SC,  submetido  ao
procedimento de recurso representativo de controvérsia, o Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Caixa Econômica
Federal  poderá  ingressar  na  lide  que  tenha  por  objeto  o  seguro
habitacional desde que comprove: (a) a pactuação do contrato de
mútuo habitacional entre 2-12-1988 e 29-12-2009; (b) a existência
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de apólice pública, vinculada ao Ramo 66; e (c) o comprometimento
do Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, com o efetivo
risco ao Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA.

2. A  alteração  introduzida  pela  Medida  Provisória  633  de  2013,
convertida na Lei 13.000 de 2014, tem por objetivo autorizar a Caixa
Econômica Federal (CEF) a representar judicial e extrajudicialmente
os  interesses  do  FCVS,  sendo  que  a  CEF  intervirá,  em  face  do
interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ao FCVS
ou às suas subcontas. Se não há prova de risco ou impacto jurídico
ou  econômico  ao  FCVS,  a  inovação  legislativa  não  traz  nenhuma
repercussão prática. (EDcl no AREsp 606.445/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/12/2014,  DJe
02/02/2015).

3.  “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.” (AgRg
no AREsp 643.155/PR, Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015).

4. Recurso provido.

Nos presentes aclaratórios,  a  embargante,  em preliminar,
requereu (1) a concessão da assistência judiciária gratuita, argumentando
que se encontra em liquidação extrajudicial, em razão da crítica situação
econômico-financeira a que está submetida; (2) suspensão da tramitação
do processo, nos termos do art. 18, alínea “a”, da Lei 6.024/1974, já que
se encontra em liquidação.

Na parte meritória, salientou que o acórdão teria sido omisso,
porquanto (a) não se manifestou sobre a responsabilidade da CEF “por
contratos  oriundos  do  sistema  financeiro  de  habitação  quando  a
construção  dos  imóveis  se  der  com  recursos  do  FCVS  –  Contratos
anteriores a 1988” (f. 1217); (b) “ilegitimidade passiva da Federal Seguros
em casos que versam sobre apólices de mercado (Ramo 68)” (f. 1220).

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
embargos de declaração (f. 1360/1377).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                        Relator
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- DA JUSTIÇA GRATUITA

De início, saliente-se que o novo CPC admite a formalização do
pedido de justiça gratuita no próprio corpo do recurso, como se extrai da
redação do art. 99, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.

A jurisprudência do STJ firmou sólida interpretação segundo a
qual, para fazer jus à assistência judiciária gratuita, não é suficiente que a
pessoa jurídica afirme que não tem condições de arcar com as despesas
processuais, sendo imperiosa, necessária e imprescindível a comprovação
do seu estado de miserabilidade.

Nesse  sentido,  é  a  dicção  da Súmula  481  do  STJ, cuja
redação dispõe que “Faz  jus  ao  benefício  da  justiça  gratuita  a  pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.

No mesmo tom destaco os seguintes precedentes do STJ: AgRg
no AREsp 216.411/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA,  julgado  em  02/10/2012,  DJe  08/10/2012;  AgRg  no  AREsp
178.727/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/09/2012, DJe 04/10/2012.

Ainda  segundo o STJ,  “a comprovação da miserabilidade
jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que
os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços
aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc.” 2

Na espécie, os documentos contábeis demonstram a fragilidade
econômica da embargante, que se vê afogada num tormentoso mar de
dívida. 

As  provas  encartadas  aos  autos  (f.  1272/1283)  comprovam
satisfatoriamente a transparente situação de calamidade financeira pela
qual passa a Embargante, conforme se depreende do seguinte trecho:

2 EREsp 388.045/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003, p.
252 RDDP vol. 8, p. 126.
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“A  Massa  Liquidanda  possui  um  déficit  antes  dos  Credores
Quirografários de R$ 7.209.308,57, ou seja,  faltaria este montante
para  conseguir  pagar  todos  os  Sinistros  a  Liquidar.  Para  chegar  a
pagar 50% (cinquenta por cento) dos créditos Quirografários seriam
necessários mais R$ 6.127.436,96, o Déficit pós Quirografários é valor
que  falta  a  pagar  os  Sinistros  a  Liquidar  somando-se  com  50%
(cinquenta  por  cento)  dos  créditos  Quirografários,  perfazendo  um
déficit de R$ - 13.258.832,77.
[…]
Significa dizer que o ativo não é suficiente para o pagamento de pelo
menos metade dos credores quirografários, deveria ser socilitada a
falência da Massa Liquidanda da Federal.” (sic, f. 1277)

Extrai-se,  portanto,  ser  necessário  o  deferimento  do
benefício da justiça gratuita à Federal de Seguros S/A,  previsto
constitucionalmente e regulamentado, hoje, pelo novo Código de Processo
Civil.

- DA SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL E DAS SUPOSTAS OMISSÕES

O  acórdão  embargado  pronunciou-se  sobre  o  pedido  de
sobrestamento do feito e acerca da legitimidade da Caixa Econômica
Federal - CEF, consignando o seguinte, na parte que interessa:

Em preliminar, a recorrida pede a suspensão do feito, invocando o
disposto no art. 18, “a”, da Lei 6.024/74, segundo o qual:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de
imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e
interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo
ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; [...].

A pretensão recursal choca-se completamente com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a suspensão de
ações contra instituição financeira em liquidação extrajudicial não se
aplica aos processos de conhecimento.

Cito precedentes do STJ acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE
NEGATIVA DE PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA.
OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. FLUÊNCIA. VENCIMENTO.
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PROPÓSITO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL.
ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 DO STJ.  […]  2. Não padecem de carência por
impossibilidade jurídica do pedido, por isso não devem ser
suspensas, as ações de conhecimento para constituição de
título executivo em face de entidades sob regime de
liquidação extrajudicial. […] 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg  no  Ag  1415635/PR,  Rel.  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS ESPECIAIS DA
UNIÃO E DO AGENTE FINANCEIRO - SFH - FCVS - RECURSO DA
UNIÃO - ILEGITIMIDADE - PROVIMENTO - RECURSO DO AGENTE
FINANCEIRO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO. 1. A União é parte ilegítima
para figurar em processos relativos ao Sistema Financeiro de
Habitação com cláusulas vinculadas ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais. Jurisprudência antiga e remansosa do STJ. 2. No
caso específico dos autos, a suspensão das ações contra
instituição financeira em liquidação extrajudicial (Lei
6.024⁄1974, art. 18) não se aplica ao processo de
conhecimento que se encontra em 'estado adiantado de
composição, para determinar que o credor discuta seu direito em
processo administrativo de habilitação junto ao liquidante. Na
espécie, com mais razão, deve-se mitigar a regra de suspensividade
em debate, na medida em que o objeto da ação consignatória,
movida pelos mutuários, é o depósito que tem como beneficiário o
Banorte, não havendo pretensão a qualquer crédito dessa
instituição.' (REsp 601766⁄PE, Rel. Min. José Delgado, Primeira
Turma, julgado em 1°.4.2004, DJ 31.5.2004 p. 224).  Recurso
especial da União provido e recurso especial do Banorte improvido.
(REsp 635.865⁄PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
unânime, DJe de 16/04/2009).

PROCESSO CIVIL –  LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
SUSPENSÃO –  ART. 18, A, DA LEI 6.024⁄74 –  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA – AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CURSO – SFH –
CRITÉRIOS DE REAJUSTE –  NÃO REPERCUSSÃO NA MASSA
LIQUIDANDA –  PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES
DO STJ. 1. A falta de indicação dos artigos de lei federal tidos por
violados obsta o conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula
284⁄STF.  2. A literalidade da regra do art. 18, a, da Lei
6.024⁄74, que determina, em caso de liquidação extrajudicial
de instituição financeira, a 'suspensão das ações e execuções
iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da
entidade liquidanda', deve ser abrandada, quando se
verificar que a continuidade do processo de conhecimento,
que objetiva a discussão de critérios de reajuste de prestações
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sujeitas ao SFH, não redundará em qualquer redução do acervo
patrimonial da massa objeto de liquidação. 3. Hipótese em que se
afasta a aplicação do mencionado dispositivo.  4. Recurso especial
parcialmente conhecido e, no mérito, improvido. (REsp 717.166⁄PE,
Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  unânime,  DJU  de
21/11/2005).

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PRESTAÇÕES DO MÚTUO HIPOTECÁRIO - DESCUMPRIMENTO PELO
BANORTE DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR - ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO E DA CEF - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA -
INOCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - ENTIDADE EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO –
DESNECESSIDADE. I - A norma que determina a suspensão
das ações contra a entidade que se encontra sob liquidação
extrajudicial não deve ser interpretada na sua literalidade.
Não se justifica, com efeito, suspender processo de
conhecimento, que se encontra em estado adiantado de
composição, para determinar que o suposto credor discuta seu
direito em processo administrativo de habilitação junto ao liquidante,
tendo em vista que não se está interferindo diretamente nos créditos
da entidade sob liquidação. II - A União é parte ilegítima para figurar
no pólo passivo nas ações propostas por mutuário do sistema
financeiro da habilitação, visando à revisão do critério de reajuste de
prestações da casa própria. III - Não há ofensa à coisa julgada se no
mandado de segurança, já transitado em julgado, discutiu-se o
reajustamento das prestações da casa própria pelo plano de
equivalência salarial e, na ação de consignação em pagamento, a
controvérsia se baseia na execução daquele julgado no mandado de
segurança e na impossibilidade de se aplicar índices de reajuste
diferentes nas prestações.  IV - Recurso não conhecido. (REsp
256.707⁄PE,  Rel.  Ministro  Waldemar  Zveiter,  Terceira  Turma,
unânime, DJU de 02/04/2001).

Isso posto, rejeito a preliminar.

Passo a analisar o mérito do recurso.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  dos  Embargos  de
Declaração  em  Embargos  de  Declaração  no  Recurso  Especial  n.
1.091.393/SC,  submetido  ao  procedimento  de  recurso
representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que a
Caixa Econômica Federal – CEF poderá ingressar na lide que tenha
por  objeto  o  seguro  habitacional  desde  que  comprove: (1)  a
pactuação do contrato de mútuo habitacional entre 2-12-1988 e 29-
12-2009; (2) a existência de apólice pública, vinculada ao Ramo 66;
e  (3)  o  comprometimento  do Fundo de Compensação de Valores
Salariais  -  FCVS, com o efetivo risco ao Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice – FESA.
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Cito precedentes daquela Corte acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.  REMESSA  DO  FEITO  À  JUSTIÇA
FEDERAL.  INTERESSE  DA  CAIXA  ECONÔMICA  EVIDENCIADO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
"CEF somente ingressará na lide, deslocando a competência
para a Justiça Federal, quando provar documentalmente seu
interesse  jurídico  mediante  demonstração  não  apenas  da
existência  de  apólice  pública  mas  também  do
comprometimento do Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice
de Seguro Habitacional - FESA" (EDcl nos EDcl no REsp n.
1.091.393/SC).  2. Neste caso, para reformar o entendimento da
Corte  de  origem  de  que  foram  preenchidas  as  condições  que
comprovariam a afetação do FCVS, seria necessário o reexame de
provas,  o  que  é  inviável  neste  momento  processual,  consoante
dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg
no  AREsp  605.643/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA  POR  VÍCIOS  DE  CONSTRUÇÃO.  SEGURO
HABITACIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  LEGITIMIDADE  ATIVA  E
PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE A CONSTRUTORA DOS IMÓVEIS.
SÚMULAS NºS 5, 7 E 83, TODAS DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A presença de omissão no julgado
autoriza, em embargos de declaração, a respectiva corrigenda. 2. A
Segunda  Seção  do  STJ,  no  julgamento  de  recurso
representativo  de controvérsia  (EDcl  nos  EDcl  no REsp nº
1.091.393/SC, Rel.  Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel.
p/  Acórdão  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  julgado  aos
10/10/2012,  DJe 14/12/2012),  firmou o entendimento de
que 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. 3. O Tribunal de origem, após
a apreciação dos fatos e provas, verificou que não estavam presentes
os critérios para reconhecimento da competência da justiça federal, o
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que atrai a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 4. O
mutuário-segurado tem legitimidade ativa para cobrar da seguradora
a cobertura relativa ao seguro obrigatório nos contratos vinculados
ao  Sistema  Financeiro  da  Habitação.  5.  Nos  contratos  de  seguro
habitacional  obrigatório  regido pelas  regras  do Sistema Financeiro
Habitacional, a seguradora possui legitimidade passiva para figurar
no feito. Precedentes do STJ. 6. Nos termos do art. 70, III, do CPC,
para  que  se  defira  a  denunciação  da  lide,  é  necessário  que  o
litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar
a parte autora, em ação regressiva, o que não ocorre na hipótese.
Precedentes  do  STJ.  7.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  sem
efeitos  infringentes.  (EDcl  no  AgRg  no  AREsp  416.800/PE,  Rel.
Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
17/11/2015, DJe 19/11/2015).

À luz do entendimento pretoriano, para viabilizar-se o ingresso da
Caixa Econômica Federal (CEF) nas demandas que envolvem seguro
habitacional  adjeto  a  contrato  de  mútuo,  deve  haver,  além  da
presença de apólice pública, o comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA.

Frise-se,  ademais,  que STJ já se pronunciou no sentido de que a
edição das Leis n. 12.409/2011 e 13.000/2014 não teve o condão de
interferir no entendimento acima explicitado, ou seja, não afasta a
necessidade da demonstração do efetivo comprometimento
do FCVS, a fim de justificar a intervenção da CEF no processo, tal
como expõem as decisões a seguir:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LITISCONSÓRCIO.  INEXISTÊNCIA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL.  MEDIDA  PROVISÓRIA  633/13.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar  os  recursos  sujeitos  aos  efeitos  do  artigo  543-C  do  CPC
(repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o
entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica
Federal  a justificar  a formação de litisconsórcio passivo necessário
nas  causas  cujo  objeto  seja  a  pretensão  resistida  à  cobertura
securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel
financiado  mediante  contrato  de  mútuo  submetido  ao  Sistema
Financeiro  da  Habitação,  quando  não  afetar  o  FCVS  (Fundo  de
Compensação  de  Variações  Salariais),  sendo,  portanto,  da  Justiça
Estadual  a  competência  para  processar  e  julgar  o  feito.  2.  A
alteração introduzida pela Medida Provisória 633 de 2013,
convertida na Lei 13.000 de 2014, tem por objetivo autorizar
a  Caixa  Econômica  Federal  (CEF)  a  representar  judicial  e
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extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF
intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais
que representem risco ao FCVS ou às suas subcontas. Se não
há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS,
a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática.
3. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental ao qual
se nega provimento. (EDcl no AREsp 606.445/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 18/12/2014,  DJe
02/02/2015).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  SISTEMA
FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO.  AÇÃO  AJUIZADA  CONTRA
SEGURADORA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  LEIS
12.409/2011  ALTERADA  PELA  13.000/2014.  IMPROVIMENTO.  1.-
"Nos  feitos  em que  se  discute  a  respeito  de  contrato  de  seguro
privado, apólice de mercado, Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo
habitacional, por envolver discussão entre a seguradora e o mutuário,
e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais),
não  existe  interesse  da  Caixa  Econômica  Federal  a  justificar  a
formação de litisconsórcio  passivo  necessário,  sendo,  portanto,  da
Justiça  Estadual  a  competência  para  o  seu julgamento."  (EDcl  no
Resp nº 1.091.363, Relatora a Ministra ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, DJe de 28.11.11).  2.- Com relação à Lei nº 12.409, de
2011,  observa-se  que  a  alteração  introduzida  pela  Lei  nº
13.000/2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica
Federal  a  representar  judicial  e  extrajudicialmente  os
interesses do FCVS, sendo que 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. Se, no caso dos autos, conforme ressaltado, não há
prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a
inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1449454/MG, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014,
DJe 25/08/2014).

Observa-se  que  a  decisão  recorrida  contrariou  o  entendimento
pretoriano, ao autorizar a inclusão da Caixa Econômica Federal, sem
qualquer digressão acerca do comprometimento do FCVS.

À  guisa  de demonstração clara,  cabal  e  inconteste  de mácula  ao
FCVS,  não  tem  a  CEF  interesse  jurídico  apto  a  viabilizar  sua
intervenção no feito.

A  questão  que  se  impõe  discutir  é  se  caberia  à  Justiça  Estadual
averiguar os requisitos impostos pela jurisprudência pretoriana, para
autorizar o ingresso da CEF em processos desta temática, ou, por
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outro lado, dever-se-ia remeter o feito à Justiça Federal, para cumprir
esse mister, nos termos da Súmula 150/STJ.

Ora, a remessa do processo à Justiça Federal, nos termos do art. 109
da Lei Maior, pressupõe o efetivo ingresso da CEF. Para que possa
ingressar no processo, no entanto, deve a empresa pública federal –
como já dito e exaustivamente repetido – comprovar a presença de
apólice  pública  e,  sobretudo,  comprovar  o  comprometimento  do
FCVS, in verbis:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.  FCVS.  INTERESSE  DA  CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  LITISCONSÓRCIO.  INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  COMPROMETIMENTO  DO  FCVS.  […]  3.  "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  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",  o  que  não ocorreu  na
presente  hipótese.  4.  Embargos  de  declaração  recebidos  como
agravo  regimental,  ao  qual  se  nega  provimento.  (EDcl  no  AREsp
651.038/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).

A partir desse momento, isto é, do deferimento do ingresso, é que se
verifica  o  manifesto  interesse  jurídico  da CEF,  podendo-se,  então,
enviar  o  processo  à  Justiça  Federal,  conclusão  hermenêutica,
inclusive,  avalizada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  conforme
demonstram os  arestos adiante colacionados:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  SISTEMA  FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.  SÚMULA  N.  5  E  7  DO  STJ.  CONFORMIDADE  DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  SÚMULA  N.  83  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.  1.  A  decisão  monocrática  ora  agravada  baseou-se  em
jurisprudência  do STJ,  razão pela  qual  não merece reforma.  2.  A
análise  da  pretensão  recursal  sobre  a  alegada  demonstração  de
comprometimento  do  FCVS  demandaria  o  reexame  do  conjunto
fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência
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das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. 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. 4. 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.  5.  Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 643.155/PR, Rel. Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
26/05/2015, DJe 01/06/2015).

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  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. (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  10/10/2012,  DJe
14/12/2012).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  DE
SEGURO ADJETO A FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA
DE LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E
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A CAIXA SEGURADORA S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
MATÉRIA DECIDIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO, NO REGIME DO ART.
543-C DO CPC,  POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EDCL NOS
EDCL NO RESP 1.091.363/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  "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 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."  (EDcl  nos EDcl  no REsp 1.091.363/SC, Rel.
Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  Nancy
Andrighi,  Segunda  Seção,  julgado  em  10/10/2012,  DJe  de
14/12/2012)  2.  Não  demonstrado  o  comprometimento  do
FCVS,  não  cabe  o  ingresso  da  CEF  na  lide,  tampouco  a
remessa do feito à Justiça Federal.  3. Agravo regimental  não
provido.  (AgRg no AgRg no REsp 1073766/SC,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 04/04/2013,  DJe
16/04/2013).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA  POR  VÍCIOS  DE  CONSTRUÇÃO.  SEGURO
HABITACIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA E
PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE A CONSTRUTORA DOS IMÓVEIS.
SÚMULAS NºS 5, 7 E 83, TODAS DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A presença de omissão no julgado
autoriza, em embargos de declaração, a respectiva corrigenda. 2. A
Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso representativo de
controvérsia (EDcl nos EDcl no REsp nº 1.091.393/SC, Rel. Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  julgado  aos  10/10/2012,  DJe  14/12/2012),  firmou  o
entendimento  de  que  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. 3. O Tribunal de
origem, após a apreciação dos fatos e provas, verificou que
não estavam presentes os critérios para reconhecimento da
competência da justiça federal, o que atrai a aplicação das
Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 4. O mutuário-segurado tem
legitimidade ativa para cobrar da seguradora a cobertura relativa ao
seguro obrigatório nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da
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Habitação. 5. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório regido
pelas regras do Sistema Financeiro Habitacional, a seguradora possui
legitimidade passiva para figurar no feito. Precedentes do STJ. 6. Nos
termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da
lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou
pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva, o que
não  ocorre  na  hipótese.  Precedentes  do  STJ.  7.  Embargos  de
declaração  acolhidos,  sem efeitos  infringentes.  (EDcl  no  AgRg  no
AREsp  416.800/PE,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 19/11/2015).

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  SECURITÁRIA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO  FIRMADO POR  FORÇA  DE  CONTRATO  DE  MÚTUO
HABITACIONAL  VÍCIOS  DE  CONSTRUÇÃO.  MANIFESTO
DESINTERESSE  DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL. INCIDENTE  DE
PROCESSO  REPETITIVO.  EXISTÊNCIA  DE  REQUISITOS  PARA
RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULA 7/STJ.
1.  O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
consolidado por esta Corte Superior, que, no julgamento dos EDcl
nos EDcl  no REsp 1.091.393/SC, Relatora para acórdão a Ministra
Nancy  Andrighi,  DJe  14/12/2012,  julgou  que,  nas  ações  que
envolvem seguros  de  mútuo  no âmbito  do  Sistema Financeiro  de
Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide
como assistente simples, deslocando-se a competência para a Justiça
Federal, desde que o contrato tenha sido celebrado entre 2/12/1988
a  29/12/2009  e  esteja  vinculado  ao  Fundo  de  Compensação  de
Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como
haja  demonstração  de  que  a  reserva  técnica  do  Fundo  de
Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA seja insuficiente para
o pagamento da indenização securitária, havendo risco concreto de
comprometimento  do  FCVS.  2.  Com  base  nos  fatos  e  provas
tendentes a indicar o interesse da CEF no feito, o Tribunal de
origem  entendeu  que  não  estavam  presentes  os  critérios
para  reconhecimento  da  competência  da  Justiça  Federal.
Insuscetível  de  revisão  o  referido  entendimento,  por  demandar
reexame  do  conjunto  fático-probatório,  atraindo  a  aplicação  da
Súmula  7/STJ.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp
643.251/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

Na  falta  de  prova  mínima  de  comprometimento  do  FCVS,
entendo que deve ser indeferido o pedido de ingresso da CEF
nos autos, devendo a competência permanecer nesta Justiça
Estadual.

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito, dou
provimento  ao  agravo,  para,  modificando  a  decisão  recorrida,
indeferir  a  tese  de  litisconsórcio  passivo  necessário  da  Caixa
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Econômica Federal  (CEF),  determinando,  em consequência,  que  o
processo continue a tramitar na Justiça Estadual.

Observa-se, pois,  da leitura do recurso, que as alegações da
embargante demonstram, de forma clara, que os vertentes embargos
pretendem, na prática, rediscutir os fundamentos que embasaram a
decisão editada nos autos, ensejando sua rejeição por se arredarem
claramente das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, máxime
quando tentam modificar o decisum guerreado por meio de efeitos
infringentes.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

A via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou
contradição.3 

A decisão embargada, afirmo com plena convicção, apreciou a
matéria com exatidão e exauriu a função judicante da relação jurídico-
processual em análise, não havendo motivo para imputá-la a pecha de
omissa, contraditória ou obscura.

Ora, a embargante busca, na verdade, desconstituir o acórdão
prolatado no âmbito deste Órgão Colegiado, pretendendo, além do mero
exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos
embargos de declaração –  elementos esses inexistentes no caso sub
judice –  rediscutir a própria matéria que constituiu objeto de cansativa
apreciação no julgamento realizado.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, tem
vedado a utilização dos embargos de declaração quando o recorrente, em
sede absolutamente inadequada, deseja obter o reexame da matéria que
foi correta e integralmente apreciada pelo acórdão impugnado. Vejamos:

Os embargos de declaração destinam-se, enquanto impugnação
recursal que são, a sanar eventual obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão que se verifique no acórdão. Revela-se incompatível com
sua natureza e finalidade o caráter infringente que se lhes venha a
conferir, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a

3 STF - AI-AgR-ED-ED 177313 / MG - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05.11.1996.
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discussão de matéria já decidida, de forma unânime, pelo Plenário
desta Corte.4

Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548 –  RTJ 94/1167 –  RTJ 103/1210 –
RTJ 114/351), não justifica –  sob pena de disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso –  a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.5 

Impende registrar, ademais, que os aclaratórios são meios
impróprios para a adequação da decisão ao entendimento do embargante,
devendo a parte utilizar-se dos recursos verticais, caso entenda
necessário. É nesse sentido o entendimento uníssono do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I –  Os
embargos se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade,
não a adequar a decisão ao entendimento do embargante.  II –
Embargos de declaração rejeitados.6 

Além disso, ressoa com significativa importância a concepção
defendida pelo Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não é
obrigado a pronunciar-se sobre todas as teses arguidas pelas partes,
quando adotar fundamentação lógico-jurídica coerente, apta a viabilizar o
exercício da ampla defesa pelas partes. Observemos:

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal
de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, de forma objetiva e fundamentada.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os
considerados suficientes para fundamentar sua decisão.7

O órgão julgador, como acentuado pelo entendimento pretoriano, não
é obrigado a se pronunciar sobre todos os temas, mas apenas acerca
daqueles relevantes e aptos à formação de sua convicção.8

4 RTJ 132/1020, Rel. Min. Celso de Mello.
5 EDAGRAG 153.060, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 4.2.94. 
6 STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 – DJU 22.03.2004
p. 291.
7 AgRg no Ag 1038673/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira
Turma, julgado em 04/11/2010, DJe 17/11/2010.
8 AgRg no Ag 1232500/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe
06/09/2010.
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Esta  Corte firmou compreensão de que o magistrado não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas
partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos.9

"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a
'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de
concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão,
mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e
profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum (...)"
(EDclREsp 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12/11/90).10

Por fim, “os embargos declaratórios, mesmo manejados com o
propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição.” 11

Na realidade, a embargante quer forçar este Órgão Colegiado a
reexaminar os aspectos jurídicos do acórdão, sobre o qual não recai
qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Diz  a  Embargante,  às  f.  1220,  que  existem  autores  que
formalizam seus pedidos com base em Apólices de Mercado (Ramo 68), as
quais  nunca  foram  por  si  comercializadas,  o  que  demonstra  a  sua
ilegitimidade passiva quanto a esses litigantes.

De início, saliente-se que o STJ entende que os contratos de
“Ramo  68”  envolvem  apenas  a  seguradora  e  o  mutuário,  não  tendo
qualquer ligação com a CEF, tal como expõem os seguintes precedentes:

AGRAVO   REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
SISTEMA  FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO.  APÓLICE  PRIVADA.  AÇÃO
AJUIZADA  CONTRA  SEGURADORA.  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
INTERESSE.  NÃO RECONHECIMENTO NA  ORIGEM.  COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL.  INVERSÃO DO JULGADO.  SÚMULAS NºS 5  E
7/STJ. 1.  A  jurisprudência  desta Corte é firme ao afastar o
interesse  da  Caixa   Econômica   Federal  nas  ações  que
discutam contratos de seguro privado,  apólice  de  mercado,
Ramo  68,  adjetos  a  contrato  de  mútuo  habitacional,  por
envolver discussão entre a seguradora e o mutuário e  por

9 AgRg no Ag 1214153/RS, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Sexta
Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010.
10 EDcl no MS 7.387/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ
19/12/2003, p. 314.
11 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.



EDcl n. 2013338-28.2014.815.0000                                                                                                        

não  afetar  o  FCVS  (Fundo  de  Compensação  de  Variações
Salariais). 2.  A  convicção  dos  magistrados  da  instância ordinária
quanto à natureza  da  cobertura  securitária decorreu da análise do
conjunto  fático-probatório   e   da   interpretação   das   cláusulas
contratuais,  esbarrando   o  acolhimento  da  pretensão  recursal  nos
óbices previstos nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 746.096/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  07/04/2016,  DJe
15/04/2016)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  SISTEMA
FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO.  AÇÃO  AJUIZADA  CONTRA
SEGURADORA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  LEIS
12.409/2011  ALTERADA  PELA   13.000/2014.  IMPROVIMENTO. 1.-
"Nos  feitos  em  que  se  discute  a  respeito  de  contrato  de
seguro  privado,  apólice  de  mercado,  Ramo  68,  adjeto  a
contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão entre
a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da
Caixa  Econômica  Federal  a  justificar  a  formação  de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça
Estadual  a  competência  para  o  seu  julgamento."  (EDcl  no
Resp nº  1.091.363,  Relatora  a Ministra  ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28.11.11).  2.- Com relação à Lei nº
12.409, de 2011, observa-se que a alteração introduzida pela Lei nº
13.000/2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal a
representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo
que 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. Se, no caso dos autos, conforme ressaltado, não há prova de
risco  ou  impacto  jurídico  ou  econômico  ao  FCVS,  a  inovação
legislativa  não  traz  nenhuma  repercussão  prática.  3.-  Agravo
Regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1449454/MG,  Rel.  Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  05/08/2014,  DJe
25/08/2014)

Especificamente quanto à ilegitimidade da Federal Seguros S/A,
para responder pelos contratos de “Ramo 68”, a despeito de ter suscitado
tal  temática,  em  momento  algum  mencionou  quais  autores  estariam
ligados à referida apólice.

Neste  momento  processual,  portanto,  entendo  prematura  a
análise desse tema, mormente quando a parte embargante se omite de
mencionar  e,  sobretudo,  comprovar  quais  partes  adversas  demandam
arrimados no “Ramo 68”.
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Entendo, por bem, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva,
autorizando, contudo, o Juízo de origem a revisitar a matéria, quando da
prolação da sentença, observando todo o conjunto probatório. 

DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido de justiça gratuita,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor  CARLOS EDUARDO
LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito  Convocado  para  substituir  o
Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                              Relator
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