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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002036-02.2015.815.0000.
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Federal de Seguros S/A.
Advogada : Josemar Lauriano Pereira.
Embargado : Luiz Rafael de Souza Neto e outros.
Advogados : Rochele Karina Costa de Moraes e Luiz Carlos Silva.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO
QUANTO  À  ALEGAÇÃO,  EM
CONTRARRAZÕES  AO  AGRAVO,  DE
NECESSIDADE  DE  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO.  INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DO DECISUM.  JUSTIÇA
GRATUITA. DEFERIMENTO. MULTA DO ART.
1.026,  §2º  DO  NCPC.  INDEFERIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO  COM NOTÓRIO
PROPÓSITO  DE  PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE  CARÁTER  PROTELATÓRIO.
SÚMULA Nº 98 DO STJ. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração não se prestam a deter-
minar o reexame do conjunto da matéria, com ampla
rediscussão das questões, se não estiver presente algu-
ma das hipóteses do art. 535 do Código de Processo
Civil.

- No caso em apreço, ao revés do que aduz o embar-
gante, o acórdão não se mostrou omisso, apenas con-
trário às argumentações recursais.

-  Na hipótese, o  julgado solucionou a lide de forma
devidamente fundamentada, com a análise  das ques-
tões postas pelas partes e em estrita consonância aos
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elementos constantes nos autos e a legislação aplicá-
vel ao caso, não havendo que se falar em contradição,
tampouco omissão do decisum, que impliquem a sua
modificação.

-   A hipossuficiência das pessoas jurídicas não se pre-
sume,  devendo ser comprovada a impossibilidade da
empresa em efetuar o pagamento das despesas.  Por-
tanto, estando a Federal Seguros S/A em processo de
liquidação  extrajudicial,  encontrando-se,  inclusive,
atualmente, na fase de arrolamento dos credores,  en-
tendo presente a comprovação, ainda que momentâ-
nea, da impossibilidade de arcar com as custas pro-
cessuais, fazendo jus à assistência judiciária.

- Não vislumbrando o caráter protelatório da irresig-
nação em tela, ante o notório propósito de prequestio-
namento das matérias, incabível a aplicação da multa
prevista no art.  1.026, §2º,  do NCPC.  Aplicação da
Súmula nº 98 do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em rejeitar  os
embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração  (fls.  281/313) opostos
pela Federal de Seguros S/A contra os termos do acórdão exarado às fls.
263/272 nos  autos  do  presente  Agravo  de  Instrumento,  o  qual  reformou
parcialmente  a  decisão  agravada,  determinando  o  regular  processamento  e
julgamento  da  demanda  perante  a  Justiça  Comum  Estadual  até  que  seja
promovida  a  intimação  da  CEF  para  que  prove  documentalmente  o  seu
interesse jurídico.

Em  suas  razões, alegou  a  recorrente  que  se  encontrava  em
liquidação extrajudicial e que, por isso, deveriam ser adotadas as medidas do
Decreto nº 73/1996 e da Lei nº 6.024/1974,  inclusive, com a suspensão do
feito.

Postulou  os  benefícios  da  justiça  gratuita.  Sustentou a
existência  de  contradição  e  omissão  no  julgado,  destacando que  todos  os
contratos de financiamento se deram nos moldes do Sistema Financeiro de
Habitação, com comprometimento do FCVs, sendo de competência da Justiça
Federal as ações em que a Caixa  Econômica for parte ou tiver interesse na
lide, cabendo, portanto, a remessa dos autos a Justiça Federal para dizer se a
União e a Caixa têm ou não interesse na lide.

Aduziu, ainda, ausência de pronunciamento quanto às Súmulas
150  e  327  do  STJ;  à Medida  Provisória  nº  513/2010,  convertida  na  Lei
12.409/2011 e  à Medida Provisória 633/2013, convertida na Lei 13.000/2014;
além do art. 2º da Lei 7.682/1988.
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Defendeu o interesse da Caixa Econômica e da União no feito,
devendo os autos serem remetidos para a Justiça Federal. Na sua ótica, “se os
imóveis foram firmados com recursos públicos advindos do Governo Federal,
consoante  se  afere  pelas  provas  documentais,  eventual  condenação
obviamente afetará tal fundo, pelo que necessário se faz que a Caixa,  na
condição  de  Administradora  do FCVS,  participe  da  presente  lide,  com o
consequente  deslocamento  para  à  Justiça  Federal”.  Informou,  ainda,  ser
irrelevante se a data de assinatura do contrato se deu anteriormente a 1988,
pois  incumbiu  ao  FCVs  garantir  a  indenização  por  sinistros
ocorridos/apurados vinculados ao SFH.

Prequestionando  a  matéria,  requereu  o  acolhimento  dos
aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos.

Devidamente intimados, os autores ofertaram contrarrazões  às
fls. 328/355, pugnando pela manutenção do decisum e pela aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2º, do NCPC.

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão  ou erro material.  Desse modo, pressupõe
para  sua  interposição,  por  exemplo,  a  falta  de  clareza  na  redação  e  a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

De início, consigno que quanto às alegações de competência da
Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação, tendo em vista o
interesse da Caixa Econômica Federal no presente feito, ao revés do que a
embargante,  o  acórdão não se  mostrou omisso  tampouco contraditório.  Ao
contrário,  analisou  detalhadamente  toda  a  matéria  discutida  nos  autos,
mostrando-se, no entanto, contrário às argumentações recursais.

Por oportuno, colaciono excerto da decisão (fls. 266/):

“Com o intuito de dirimir as controvérsias acerca do
tema,  a  Segunda Seção  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração
nos  Embargos  de  Declaração  no  REsp  n.
1.091.363/SC, submetido ao regime do artigo 543-C
do CPC, firmou o entendimento a seguir ementado:

'DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  SFH.
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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  sido
reconhecida a ausência de vinculação dos contratos
de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da
CEF para integrar a lide.
1. Embargos  de  declaração  parcialmente
acolhidos, sem efeitos infringentes (STJ, EDcl nos
EDcl no REsp. n. 1.091.393/SC, rela. Mina. Nancy
Andrighi, j. em 10-10-2012, p. Em 14-12-2012)'.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça
adotou o mesmo entendimento, senão vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
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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.
(STJ/AgRg no AREsp 605.643/RS,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)

Portanto, na decisão acima transcrita, fixou-se a tese
de que as ações que envolvem seguro habitacional do
Sistema  Financeiro  de  Habitação  (SFH)  são  da
competência  da  Justiça  Estadual  e,  só
excepcionalmente,  poderão  ser  remetidas  para  a
Justiça Federal. 

Em  regra,  apenas  existe  interesse  da  Caixa
Econômica, a admitir o deslocamento da ação para
a Justiça Federal, nos casos em que seja a apólice
pública,  ou  seja,  vinculados  ao  Fundo  de
Compensação  de  Variações  Salariais  –  FCVS,
devendo haver,  além disso, a comprovação de que
haverá  o  comprometimento  do  mencionado  fundo,
com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica
do  Fundo  de  Equalização  de  Sinistralidade  da
Apólice – FESA.

Tal ilação se deve ao fato de que o FCVS não seria
responsável  direto  pela  dívida  decorrente  da
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indenização  securitária,  estando  esta  a  cargo  do
FESA – Fundo de Equalização de Sinistralidade da
Apólice Habitacional –,  uma subconta específica do
FCVS,  formada pelo capital privado decorrente dos
prêmios  pagos  pelos  segurados,  cujo  patrimônio
seria apenas gerido pela Caixa Econômica Federal,
mas sem capital dela ou da União integrando esse
fundo,  salvo  eventual  garantidor  na  ausência  de
recursos do FESA.

Assim  sendo,  a  complementação  dos  recursos  do
FCVS  somente  se  dará  nos  casos  de  deficit  do
sistema de seguro habitacional, razão pela qual, se
este não existir,  desaparece o interesse jurídico da
Caixa Econômica Federal, afastando o cabimento da
sua intervenção nos autos.

Pois  bem,  levando-se  em  consideração  o  teor  do
julgado do Superior Tribunal de Justiça – no sentido
de  que  o ingresso  da  Caixa  Econômica  Federal
somente  é  possível  mediante  prova  documental  do
seu  interesse  jurídico,  com  a  demonstração  não
apenas da existência de apólice pública, mas também
do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento  da  reserva  técnica  do  FESA  –,  bem
como  tomando-se  em  conta  a  própria  perspectiva
temporal da promoção jurisdicional da tutela de um
alegado direito à moradia adequada, entendo que o
respeito aos princípios constitucionais da economia e
eficiência  processuais  impõe,  antes  da  automática
remessa  dos autos  à Justiça Federal,  a  necessária
intimação da instituição bancária para que afirme as
condições elencadas pelo Tribunal da Cidadania.

Isso  porque  se  está  lidando,  aparentemente,  com
vícios  de  construção,  em  geral,  constatados  em
conjuntos habitacionais  financiados por programas
do Sistema Financeiro de Habitação, cujos usuários,
no mais das vezes,  são cidadãos que não possuem
outra  alternativa  senão  residir  em  condições
precariamente postas em pleno desrespeito à própria
finalidade  social  a  que  é  dirigido  o  respectivo
programa habitacional.

Ora,  a  urgência  da  devida  asseguração  da  tutela
jurisdicional pelo Estado é inserta ao próprio objeto
da ação que revela uma aparente violação ao direito
fundamental  à  moradia  digna.  É  certo  que
naturalmente  se  faz  necessária  uma  cognição
exauriente,  mediante  uma  devida  e  completa
instrução processual, para bem se garantir a correta
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e  justa  proteção  judicial,  entretanto,  não  pode  o
Pode  Judiciário  simplesmente  criar  uma  situação
desarrazoada de entendimentos ao redor de critérios
de  competência  processual  de  forma  a  gerar  um
verdadeiro empecilho ao cumprimento do princípio
constitucional da razoável duração do processo.

Sobre  o  tema,  Cássio  Scarpinella  Bueno,  em  sua
obra  “Curso  Sistematizado  de  Direito  Processual
Civil”,  leciona  sobre  o  princípio  da  economia  e
eficiência  processuais,  dentro  da  imposição
constitucional  da  razoável  duração  do  processo  e
dos meios que garantam a celeridade processual:

“O que o princípio  previsto  expressamente no
inciso LXXVIII do art. 5º quer, destarte, é que a
atividade jurisdicional e os métodos empregados
por  ela  sejam  racionalizados,  otimizados,
tornados  mais  eficientes  (o  que,  aliás,  vai  ao
encontro  da  organização  de  toda  atividade
estatal,  consoante  se  vê  do  art.  37,  caput,  da
Constituição  Federal  e  do  'princípio  da
eficiência'  lá  previsto  expressamente),  sem
prejuízo, evidentemente, do atingimento de seus
objetivos  mais  amplos. Por isto  mesmo,  não há
por  que  recusar  referir-se  a  esta  faceta  do
dispositivo  constitucional  em  exame  como
'princípio  da  eficiência  da  atividade
jurisdicional'.
Entre as várias possibilidades de aplicação daquela
nova  norma  jurídica  está,  justamente,  a  de
reconhecer  nela  a  necessidade  de  o  'processo'
(sempre: método de atuação do Estado) e o 'direito
processual  civil'  como  um  todo  ser  pensado  do
ponto  de  vista  de  sua  economicidade,  seja  em
termos  de  tempo  ou  em  termos  de  recursos,  de
técnicas  ou  de  meios  a  serem  empregados  para
atingimento de suas finalidades, visando, com isso,
uma melhor  e  mais  eficiente  prestação  da  tutela
jurisdicional. (…)
O  princípio  da  economia  processual,  tal  qual
explicitado  no  inciso  LXXVIII  do  art.  5º  da
Constituição Federal, contudo, não se refere só ao
tempo  necessário  para  o  desenvolvimento  do
processo  mas  também  à  redução  de  custos  nele
envolvidos  e,  bem  assim,  à  realização  de  uma
mais  ampla  otimização  da  prestação
jurisdicional,  inclusive  do  ponto  de  vista
econômico,  administrativo  e,  até  mesmo,
burocrático.  Em suma, trata-se de desenvolver o
máximo  da  prestação  jurisdicional  no  menor
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espaço  de  tempo  com o  menor  esforço  possível,
obtendo o máximo de resultados coincidentes com
os  objetivos  mais  amplos  de  todo  o  sistema
jurídico, entre outros, a uniformidade de decisões.
O princípio,  portanto,  convida  também para  uma
série  de  outras  reflexões  sobre  a  necessidade  de
alteração  profunda  da  própria  estrutura  do  Poder
Judiciário (estrutura física, humana, burocrática e
administrativa).  Até,  para  alguns,  convidará  para
uma análise 'econômica' do Direito, tendência em
voga em alguns autores norte-americanos e menos
comum  no  direito  brasileiro”.  (BUENO,  Cássio
Scarpinella.  Curso  Sistematizado  de  Direito
Processual Civil, Livro Digital, 2014, p. 179/182).
(grifo nosso).

Dentro  desse  contexto,  visualizando  uma  solução
jurídica mais equânime para equilibrar a necessária
observância dos comandos constitucionais a respeito
da competência da Justiça Federal e dos princípios
da economia e celeridade processual, entendo que se
revela imperiosa, antes de simplesmente remeter os
autos de demandas da presente natureza, a promoção
da intimação da Caixa Econômica Federal para que
se  assegure  indícios  concretos  a  respeito  de  seu
efetivo  interesse  de  forma  a  justificar  eventual
declaração de incompetência material.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Pátrios tem entendido:

SEGURO  HABITACIONAL  –  SFH  –  VÍCIOS
CONSTRUTIVOS  –  EXCLUSÃO  DA
COBERTURA –  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  –
SENTENÇA  PROFERIDA  SEM  PROVA
PERICIAL DOS DANOS – LEI 13.000/14 – FCVS
–  NECESSÁRIA  INTIMAÇÃO  DA  CEF.
SENTENÇA ANULADA.  A solução  de  conflito
envolvendo  a  cobertura  securitária  de  danos
ocorridos no imóvel não prescinde da realização da
prova  pericial,  para  definição  da  existência  e  da
natureza dos vícios construtivos alegados, a partir
do que será possível definir, com segurança, se há
ou não o dever de a seguradora indenizar eventuais
danos.  Ademais,  é imprescindível a expedição de
ofícios  ao  agente  financeiro  para  que  encaminhe
cópias  dos  respectivos  contratos  de  compra  e
venda, para verificação da data da contratação e se
há  ou  não  cobertura  pelo  FCVS,  bem  como  é
necessária  a  intimação  da  CEF  para  que  se
manifeste e comprove eventual interesse na lide.

Embargos de Declaração nº 0002036-02.2015.815.0000..        8



Sentença  anulada,  de  ofício,  com  determinação.
RESULTADO:  Sentença  anulada  de  ofício.
Recurso prejudicado. (TJ/SP, Relator(a): Alexandre
Coelho;  Comarca:  Assis;  Órgão  julgador:  8ª
Câmara  de Direito  Privado;  Data  do  julgamento:
09/12/2015;  Data  de  registro:  12/12/2015).  (grifo
nosso).

E ainda:

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
AÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL  SECURITÁRIA.  AUSÊNCIA
DE  INTERESSE  DE  AGIR.  AGRAVO
PARCIALMENTE  CONHECIDO.  SEGURO
HABITACIONAL.  INTERESSE  DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTADO NOS
AUTOS. CONTRATOS DE SEGURO EM QUE O
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES
SALARIAIS  (FCVS)  OFERECE  GARANTIA.
RAMO  66.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL PARA AFERIR  A EXISTÊNCIA DE
INTERESSE  DE  EMPRESA  PÚBLICA
FEDERAL.  SÚMULA  150  DO  STJ.
APLICAÇÃO.  DÚVIDA  EM  RELAÇÃO  À
EXISTÊNCIA DESTE INTERESSE QUANTO A
UM  DOS  DEMANDADOS.  INTIMAÇÃO  DA
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
NECESSIDADE. I - Nos casos em que a decisão
hostilizada  não  é  contrária  à  pretensão  do
recorrente,  não  há  que  se  falar  em existência  de
interesse  recursal.  II  -  Havendo  manifestação  da
Caixa Econômica Federal acerca do seu interesse
jurídico  relativamente  a  algumas  das  demandas
veiculadas  na  ação  principal,  informando  que  as
apólices pertencem ao Ramo 66, compete à Justiça
Federal apreciar a existência ou não deste interesse.
Inteligência  da Súmula  150 do STJ:  "Compete  à
Justiça  Federal  decidir  sobre  a  existência  de
interesse  jurídico  que  justifique  a  presença,  no
processo,  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas
públicas."  III  -  Lado  outro,  existindo  dúvida
quanto  ao  interesse  jurídico  da  Empresa
Pública em comento quanto ao contrato de uma
das partes, mostra-se necessária a sua intimação
para que se manifeste expressamente no feito.
(TJMG-  Agravo  de  Instrumento-Cv
1.0702.09.586694-4/006,  Relator(a):  Des.(a)
Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 15/09/2015, publicação da súmula
em 09/10/2015). (grifo nosso).
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Assim,  uma  vez  que  não  observada  a  devida
prudência  quanto  à  prévia  intimação  da  Caixa
Econômica  Federal  para  a  demonstração  de  seu
efetivo  interesse  no  feito,  em conformidade  com o
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
entendo  que  merece  reforma  a  decisão  recorrida,
devendo  o  processamento  do  feito  permanecer  na
Justiça  Estadual,  ao  menos  até  que  a  instituição
bancária,  após  intimação  para  tanto,  apresente
manifestação.

Com o fito de evitar a interposição de embargos de
declaração esclareço que a questão da suspensão da
demanda,  em  face  da  decretação  da  liquidação
extrajudicial da recorrida, não é matéria do agravo e
sobre ela sequer houve pronunciamento do primeiro
grau. 

Assim,  considerando  que,  em  sede  de  súplica
instrumental,  cabe  ao  órgão  ad  quem  apenas  o
exame  acerca  do  acerto  ou  desacerto  da  decisão
judicial  combatida,  entendo  que  as  questões
levantadas  devem ser  previamente  apreciadas  pelo
juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau
de jurisdição.

Observa-se,  portanto,  que  a ora  embargante  tenta  rediscutir
matéria  já  amplamente  abordada  no  acórdão.  Em  verdade,  ao  revolver  a
matéria  já  amplamente  discutida,  a insurgente apenas  revela  seu
inconformismo com o resultado da decisão que não lhe foi favorável, com
vistas à obtenção da modificação do decisum, o que é inadmissível na via do
recurso de integração. 

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal da Cidadania e
desta Corte: 

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  MANDADO
DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO INCLUSÃO EM
QUADRO  DE  ACESSO.  ART.  535  DO  CPC.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os  embargos  de  declaração,  conforme dispõe o
art.  535, incisos I e II, do código  de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
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está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
nosso).

E,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  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”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Por  outro  lado,  no  que  tange  à  alegação  de  ausência  de
pronunciamento  quanto  ao pedido de  suspensão processual  formulado pela
embargante em sede de contrarrazões, entendo que não merece prosperar. Isso
porque  restou  consignado  no  acórdão  combatido  a  impossibilidade  de
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apreciação da questão em tela,  em virtude de não ser matéria do agravo e
sequer sobre ela houve pronunciamento judicial pelo juízo de primeiro grau
(fls. 271). 

Quanto ao pedido de justiça gratuita, sabe-se que é plenamente
cabível  a  concessão  dos  benefícios  da  gratuidade  judiciária  às  pessoas
jurídicas, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela
jurisdicional, desde que devidamente comprovada a insuficiência de recursos,
consoante reza o art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, porquanto a elas não se
estende a presunção juris tantum prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/1950, que
passo a transcrever:

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária,  mediante simples afirmação, na própria
petição  inicial,  de  que  não  está  em  condições  de
pagar  as  custas  do  processo  e  os  honorários  de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Por isso, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, para
serem agraciadas com os benefícios da Lei nº 1.060/1950, devem comprovar
que  não  detém  condições  de  arcar  com  as  despesas  processuais  sem
comprometimento de seu funcionamento.  

Nesse sentido, colaciono aresto da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO -
GADF.  VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  AO
REAJUSTE COM BASE NO MAIOR VENCIMENTO
BÁSICO  DO  SERVIDOR  PÚBLICO.  SINDICATO.
ASSISTÊNCIA  JURÍDICA  GRATUITA.
NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA
SITUAÇÃO ECONÔMICA PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.
1.  A  violação  do  art.  535  do  CPC  não  ficou
configurada,  eis  que  ausentes  as  hipóteses  de
cabimento  dos  aclaratórios,  quais  sejam,  omissão,
contradição ou obscuridade, a importar nulidade do
acórdão.
2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de
que o comando contido no art. 14 da Lei Delegada
13/92 não conduz à interpretação de que a base de
cálculo  da  Gratificação  de  Atividade  pelo
Desempenho de Função - GADF é o valor do maior
vencimento  básico  de  todo  e  qualquer  servidor
público, mas, sim, de que esse cômputo deverá levar
em  consideração  o  valor  relativo  ao  servidor
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específico para o qual está sendo paga a indigitada
vantagem. Precedentes: MS 7.850/DF, Rel. Ministro
Felix  Fischer,  Terceira Seção,  DJ 25/3/2002; REsp
1.132.102/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 29/11/2010.
3.  A jurisprudência  do  STJ  é  no  sentido  de  que
benefício  da  gratuidade  pode  ser  concedido  às
pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele
necessitam, independentemente de terem ou não fins
lucrativos. Precedentes: AgRg no Ag 1.332.841/SC,
Rel.  Ministro  Cesar  Asfor  Rocha,  Segunda Turma,
DJe  16/3/2011;  AgRg  no  AgRg  no  REsp
1.129.288/SC,  Rel.  Ministro Arnaldo Esteves  Lima,
Primeira Turma, DJe 13/10/2010.
4. Agravo regimental não provido”. (STJ. AgRg no
REsp  1242235/SC,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Benedito
Gonçalves,j. Em 07/03/2013).(grifo nosso).

Tal posicionamento, inclusive, encontra-se sumulado no âmbito
do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita com ou sem
fins  lucrativos  que  demonstrar  sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais” (Súmula nº
481 do STJ).

Conforme visto, a hipossuficiência das pessoas jurídicas não se
presume, devendo haver a apresentação de documento hábil, comprovando, de
forma inequívoca, a impossibilidade da recorrente em efetuar o pagamento das
despesas.

No caso em apreço, a empresa agravante  está em processo de
liquidação  extrajudicial,  encontrando-se,  inclusive,  atualmente,  na  fase  de
arrolamento dos credores, razão pela qual  entendo presente a comprovação,
ainda que momentânea, da impossibilidade de arcar com as custas processuais,
fazendo jus à assistência judiciária.

No que tange ao  requerimento de aplicação da multa prevista
no art. 1.026, §2º, do NCPC, sob o argumento de insurgência aclaratória com
caráter protelatório, entendo que não merece prosperar. Ora, de acordo com a
Súmula nº 98 do STJ, não tem caráter protelatório o manejo de embargos de
declaração com propósito de prequestionamento de matérias, o que ocorreu no
presente caso.

Feitas tais considerações,  REJEITO OS  ACLARATÓRIOS,
concedendo  tão  somente  à  Federal  Seguros  S/A  a  gratuidade  judiciária
pleiteada.

É COMO VOTO.
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Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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