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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0001830-34.2013.815.0751.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Bayeux.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Caixa Seguradora S/A.
Advogado : Carlos Antônio Harten Filho. 
Embargada : Emília Lino Bernardo do Silva
Advogado : Maria Angélica Figueiredo Camargo.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PRELIMI-
NAR DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INAPLICA-
BILIDADE DE MULTA DECENDIAL.  AUSÊN-
CIA DE PEDIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RE-
CURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DESSE
PONTO.

-  Não há como se admitir que as partes ou mesmo o
Juízo amplie e fixe o objeto da lide fora e além do
âmbito do conflito estabelecido.

MÉRITO.  ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO
DO  VÍCIO  APONTADO.   PROPÓSITO  DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. 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 destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

-  O Acórdão  não  se  mostrou  omisso  tampouco
contraditório, mas apenas contrário às argumentações
do  insurgente,  porquanto  esta  Corte  de  Justiça
entendeu que a Caixa Seguradora é responsável pelo
pagamento de indenização necessária ao conserto do
imóvel e pelos danos morais.

-  As  irresignações  aos  fundamentos  narrados  no
decisum combatido devem ser interpostas através do
recurso adequado para impugná-lo, não se prestando



os embargos declaratórios para tal finalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  conhecer
parcialmente  dos  embargos  de  declaração  e,  nesta  parte,  rejeitá-los,  à
unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  423/467) opostos
pela Caixa Seguradora S/A, desafiando os termos do acórdão exarado às fls.
400/420,  o  qual  negou  provimento  ao  recurso  apelatório  interposto  pelo
promovido  e  deu  provimento  parcial  ao  Apelo  manejado pela  autora,
hostilizando a decisão singular de fls.  298/307, emanada do Juízo de Direito
da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Bayeux,  que  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido aviado na Ação Ordinária de Reparação de Danos movida por Emília
Lino Bernardo Silva, ora embargada.

Fundamentado no art. 535, do Código de Processo Civil, a parte
embargante  alega,  em  suma,  a  ocorrência  de  omissão  e  contradições  no
julgado. Para tanto, sustenta a competência da Justiça Federal para processar e
julgar o presente feito e a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, tendo
em  vista  que,  independente  da  data  da  firmação  do  contrato,  a  Caixa
Econômica Federal é a única responsável pelo pacto, por ser a administradora
do FGVC (ramo 66).  Destaca  a  aplicabilidade  das  Leis  nºs  12.409/2011  e
13.000/2014,  além do art. 2º da Lei 7.682/1988.

Em seguida, assevera a falta de interesse de agir, por ausência
de pretensão resistida. Defende a aplicação da prescrição ânua, nos termos do
art. 206, §1º do Código Civil, mesmo no caso de suspensão do processo por
pedido administrativo. 

Aduz a inexistência de cobertura para os vícios de construção, o
descabimento  da  multa  decendial,  a  necessidade  de  limitação  do  valor  da
indenização ao capital segurado e a inexistência de dano moral.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, ressaltando a
finalidade de prequestionamento das matérias.

É o relatório.

VOTO.  

Inicialmente, consigno que a alegação de omissão e contradição
quanto à questão da multa decendial não merece conhecimento por esta Corte
de  Justiça,  eis  que  se  trata  de  inovação  recursal.  Isso  porque  não  houve
requerimento da parte autora no bojo da petição inicial. Além disso, uma vez
fixados os limites da litiscontestatio, vedado é ao Tribunal conhecer e decidir
fora do âmbito posto à apreciação quando do ajuizamento.

No mais, quanto às demais alegações, passo à análise.



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 e da ilegitimidade
passiva da seguradora, tendo em vista o interesse da Caixa Econômica Federal
no presente feito, ao revés do que a embargante, os argumentos não merecem
prosperar. 

Com o intuito de dirimir as controvérsias acerca do tema, a 2ª
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.  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.
− 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).

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,  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 indenização securitária, estando esta a cargo
do FESA -  Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice Habitacional -,
uma sub-conta específica do FCVS,  formado 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.

Não se desconhece que a edição da Medida Provisória n.º 513
de 26 de novembro de 2010, convertida na Lei n. 12.409 de maio de 2011,
modificou  esse  panorama,  definindo  que  os  contratos  de  financiamento
celebrados pelo SFH com cláusula securitária passarão a ter cobertura pelo
FCVS, inclusive no que diz respeito às despesas decorrentes de danos físicos
ao imóvel e a responsabilidade civil do construtor.

Contudo, cabe repelir a aplicação ao caso da referida legislação,
sob pena de se ferir o princípio da irretroatividade das leis, prevista no artigo
6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Ora,  os  contratos  celebrados  antecedem  a  referida  Medida
Provisória,  de modo que permitir  que  a  mencionada lei  nova retroaja  para
alcançar  fatos  pretéritos,  desrespeitaria  o  ato  jurídico  perfeito  e  o  direito
adquirido.

Por isso, a autorização do FCVS - Fundo de Compensação de



Variações Salariais a cobrir despesas relacionadas à cobertura de danos físicos
ao imóvel e à responsabilidade civil do construtor em nada afeta a relação
travada entre os litigantes.

A  fim  de  corroborar  a  afirmação  acima,  transcrevo,
oportunamente, o seguinte excerto da r. decisão proferida pela Ministra Nancy
Andrighi, lançada nos autos dos Embdcl nos Embdcl no Recurso Especial nº
1.091.393 – SC, em 11 de junho de 2014:

“Os dispositivos legais em questão jamais poderão
ser  interpretados  de  modo a  que  produzam efeitos
retroativos,  para  que  o  FCVS,  fundo  de  natureza
pública,  garanta  obrigações  passadas,  obrigações
essas consubstanciadas em sinistros já consolidado e
de  responsabilidade  das  companhias  provadas  de
seguro  –  entre  elas  a  embargante  –  que  à  época
receberam contraprestação financeira para assumir
esse ônus e agora não podem, simplesmente, relega-
lo em detrimento dos cofres públicos”.

Não fosse isso, consoante entendimento pacificado no âmbito
do STJ, além das condições acima explicitadas, a Caixa Econômica Federal
somente  detém  interesse  jurídico  para  ingressar  na  lide  como  assistente
simples  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.

Isso porque, desde a criação do próprio SFH, por intermédio da
Lei nº 4.380/64, até o advento da Lei nº 7.682/88, as apólices públicas não
eram garantidas pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS.
Outrossim,  com  a  entrada  em  vigor  da  MP nº  478/09,  ficou  proibida  a
contratação de apólices públicas. Assim, a análise quanto à legitimidade da
CEF para intervir nas ações securitárias fica restrita ao período compreendido
entre 02.12.1988 e 29.12.2009, durante o qual conviveram apólices públicas e
garantia pelo FCVS.

No  caso  em  análise,  pode-se  verificar  que  o contrato  foi
firmado após tal período. Contudo, inexiste nos autos prova de que, repita-se,
o pagamento de indenização  comprometerá a  reserva  técnica do  Fundo de
Equalização  de  Sinistralidade  da  Apólice  –  FESA,  inclusive  a  CEF  nada
argumentou nesse sentido.

Observo, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, em
recentíssimos  julgamentos,  manteve  o  referido  entendimento,  asseverando,
inclusive que não havendo prova de risco ou impacto jurídico ou econômico
ao FCVS, a inovação legislativa, trazida pela Medida Provisória 633 de 2013,
convertida  na  Lei  13.000  de  2014,  não  traz  nenhuma  repercussão  prática.
Senão vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SISTEMA  FINANCEIRO  DE
HABITAÇÃO.  FCVS.  CAIXA  ECONÔMICA



FEDERAL.  LITISCONSÓRCIO.  INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
SÚMULA  7/STJ.  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  análise  da  pretensão  recursal  sobre  alegada
demonstração  de  comprometimento  do  FCVS
demandaria  a  alteração  das  premissas  fático-
probatórias. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. 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.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp  526057/PR, Rel. Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 02/09/2014, DJe 05/09/2014) (grifei)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SISTEMA  FINANCEIRO  DA
HABITAÇÃO.  AÇÃO  AJUIZADA  CONTRA
SEGURADORA.  LITISCONSÓRCIO  COM  A  CEF.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO.  SÚMULA  7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO.
1.- "Nas  ações  envolvendo  seguros  de  mútuo
habitacional  no  âmbito  do  SFH,  a  CEF  detém
interesse  jurídico  para  ingressar  na  lide  como
assistente simples somente nos contratos celebrados
de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido
entre  as  edições  da  Lei  n.  7.682/88  e  da  MP n.
478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver



vinculado  ao  FCVS  (apólices  públicas,  ramo  66).
Ainda que compreendido privadas, ramo 68), a CEF
carece  de  interesse  jurídico  a  justificar  sua
intervenção na lide. Ademais, o ingresso da CEF na
lide somente será possível a partir do momento em
que a instituição financeira provar documentalmente
o seu interesse jurídico, mediante demonstração não
apenas da existência de apólice pública, mas também
do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o
processo  no  estado  em  que  este  se  encontrar  no
instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse,  sem  anulação  de  nenhum  ato  anterior"
(EDcl  no  EDcl  no  Resp  nº  1.091.363,  Relatora
Ministra  ISABEL  GALLOTTI,  Relatora  p/acórdão
Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  SEGUNDA SEÇÃO,
data do julgamento 10/10/2012).
2.- No caso dos autos, as instâncias de origem não
esclareceram sobre o risco de comprometimento dos
recursos  do  FCVS,  o  que  é  imprescindível  para  o
julgamento  da  questão.  Incidência  da  Súmula
07/STJ.
3.- Com relação à Lei nº 12.409, de 2011, observa-se
que a alteração introduzida pela Medida Provisória
633  de  2013,  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.
4.- Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(AgRg  no  CC  133.731/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
13/08/2014, DJe 20/08/2014)

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. MULTA
POR  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  INVERSÃO  DO
ÔNUS  PROBATÓRIO.  COBERTURA
CONTRATUAL  PARA  VÍCIOS  CONSTRUTIVOS.
LITISCONSÓRCIO  NECESSÁRIO.
COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA  FEDERAL  E
ESTADUAL. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N.
12.409/2011.
1. Entendimento uníssono do Superior Tribunal de
Justiça  no  sentido  de  que,  nos  feitos  em  que  se



discute  contrato  de  seguro  adjeto  a  mútuo,  não
afetando  o  fundo  de  compensação  das  variações
salariais  (FCVS),  inexiste  interesse  da  Caixa
Econômica  Federal  a  justificar  a  formação  de
litisconsórcio  passivo  necessário,  sendo,  portanto,
da  Justiça  Estadual  a  competência  para  o  seu
julgamento.  Controvérsia,  no  caso,  restrita  à
seguradora e ao mutuário.
2. Ausente o prequestionamento da matéria relativa à
prescrição,  porquanto  não  apreciada  pelo  julgado
recorrido,  inviável  o  seu  conhecimento  nesta  sede,
nos termos das súmulas 282 e 356/STF.
3. O Código de Defesa do Consumidor aos contratos
firmados  no  âmbito  do  Sistema  Financeiro  da
Habitação, tornando possível a inversão do ônus da
prova.
4.  Elidir  as  conclusões  do  aresto  impugnado,  no
tocante à legitimidade ativa ad causam, à cobertura
contratual para os danos ocorridos  nos imóveis,  à
forma de indenização, bem como em relação à multa
por litigância de má-fé, demandaria o revolvimento
dos  elementos  de  convicção  dos  autos,
soberanamente  delineados  pelas  instâncias
ordinárias, providência vedada nesta sede especial a
teor das súmulas 05 e 07/STJ.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1223685/SC,  Rel.  Ministro PAULO
DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,
julgado  em  26/02/2013,  DJe  04/03/2013)(grifos
nossos)

Nesse contexto,  tenho que não restou demonstrado o interesse
jurídico da CEF apto a permitir seu ingresso no feito e o consequente envio
dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que a Lei nº 13.000/14 é clara ao
dispor  acerca  da  competência  da  Justiça  Comum  Estadual  para  processar
causas onde a apólice de seguro não é coberta pelo FCVS, in verbis:

“Art. 3º (...)

(…)

§ 7o Nos processos em que a apólice de seguro não é
coberta pelo FCVS, a causa deverá ser processada
na Justiça Comum Estadual.”. 

No que tange à prescrição ânua,  prevista no art. 206, §1º, II, do
Código  Civil,  bem  como  com  relação  aos  argumentos  de  inexistência  de
cobertura contratual,  limitação do valor indenizatório do capital  segurado e
inexistência de danos morais, entendo que o acórdão não se mostrou omisso
tampouco  contraditório,  mas  apenas  contrário  às  argumentações  recursais.
Para tanto, colaciono excertos da decisão combatida:



“Sabe-se, pois, que a prescrição é um fenômeno que
visa, principalmente, trazer uma segurança jurídica
para  que  o  exercício  da  pretensão  de  um suposto
direito não se perpetue. Por isso, a norma jurídica
fixa um lapso temporal para que a parte exerça o seu
direito de ação.

Conforme dispõe o art. 189 do Código Civil pátrio:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos
prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

O  caso  posto  se  cuida  de  ação  de  indenização
securitária,  em virtude  de  vícios  de  construção de
imóvel financiado. 

Trata-se, assim, de cobrança decorrente de contrato
de seguro. Acerca de tal espécie, estabelece o Código
Civil  vigente,  em  seu  art.  206,  §  1º,  II,  prazo
prescricional ânuo. Vejamos:

“Art. 206. Prescreve:
§ 1º Em um ano:
(...)
II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou
deste contra aquele, contado o prazo:
a)  para  o  segurado,  no  caso  de  seguro  de
responsabilidade civil, da data em que é citado para
responder  à  ação  de  indenização  proposta  pelo
terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza,
com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros,  da ciência do fato
gerador da pretensão;”

Seguindo  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  os danos,  no  caso  em  exame,  possuem
natureza  contínua,  causando  avarias  que  evoluem
com o passar  do tempo,  não havendo demarcação
temporal  que enseje  a fixação do  dies a quo para
início  do  prazo  prescricional,  contudo  a  sua
interrupção  se  opera  no  momento  em  que  o
beneficiário  toma  conhecimento  da  negativa  de
cobertura por parte da seguradora.

Vejamos a posição do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
HABITACIONAL.  DISCUSSÃO  ENTRE
SEGURADORA  E  MUTUÁRIO.  NÃO



COMPROMETIMENTO  DO  FUNDO  DE
COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS
(FCVS). APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTE
STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. DATA DA RECUSA AO PAGAMENTO
DA  INDENIZAÇÃO  PELA  SEGURADORA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE.
O  acórdão  recorrido  alinha-se  à  jurisprudência
desta  Corte,  pois  este  Tribunal  já  firmou
entendimento no sentido de que, em casos tais, em
que 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),  a  competência  é  da  Justiça
Estadual.  2.  Esta  Corte  Superior  tem  o
entendimento no sentido de que, em relação ao
março inicial do prazo prescricional, "sendo os
danos  ao  imóvel  de  natureza  sucessiva  e
gradual,  sua  progressão  dá  azo  a  inúmeros
sinistros  sujeitos  à  cobertura  securitária,
renovando  seguidamente  a  pretensão  do
beneficiário  do  seguro"  concluindo  que  em
"situações como esta, considera-se irrompida a
pretensão  do  beneficiário  do  seguro  no
momento  em  que,  comunicado  o  fato  à
seguradora,  esta se recusa a indenizar" (REsp
1143962/SP,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe
09/04/2012).  3.  Agravo regimental  a que se nega
provimento, com aplicação de multa.(STJ - AgRg
no  AREsp:  244497  SP 2012/0218574-2,  Relator:
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Data  de
Julgamento: 18/06/2013, T4 - QUARTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 27/06/2013)

No caso posto,  não há que se falar em interrupção
da  prescrição,  tendo  em  vista  que,  a  despeito  de
constar a data de 13/06/2008 no ofício de fls. 33, não
há como se averiguar com precisão o dia em que a
demandante recebeu o referido expediente, ou seja, a
data  em  que  tomou  conhecimento  da  recusa  da
seguradora em indenizá-la.

(…)

Pois bem, como é cediço, quando da assinatura do
contrato  de  financiamento  do  imóvel,  o
mutuário/adquirente  é  obrigado  a  aderir  a  uma
apólice de seguro, cujo objetivo é garantir os danos,
que  porventura  possam  ocorrer  nos  imóveis



financiados,  através  do  Sistema  Financeiro  de
Habitação. 

A ré, em sede de apelação, alegou que o contrato de
seguro firmado com  a autora não tem previsão de
cobertura para danos decorrentes de vícios da obra,
bem  como  que  o  valor  da  indenização  deve  ser
limitado ao capital segurado.

O  exame  dos  elementos  constantes  destes  autos
permite-me  reconhecer  os  danos  no  imóvel da
demandante,  verificados por  meio  de  perícia  que
assim constatou (fls. 269/276):

“Tem  o  presente  a  finalidade  de  relatar  as
anomalias  relacionadas  à  estabilidade  do  imóvel,
conforme vistoria efetuada in-loco em 09 de janeiro
de 2015, foram verificadas o seguinte:

a) – Na parte térrea existe afundamento do piso na
área de serviços e no banheiro.

b) – Existe trincas e fissuras nas paredes da área de
serviços, cozinha e sala de estar e pilares da área de
serviços.

c) – Infiltrações nas paredes do banheiro, cozinha e
área de serviços

d) – As fissuras que aprecem acima da forras das
portas indica a ausência de vergas.

e) – No primeiro andar não há anomalia.

(…)

Nesta  vistoria  verificamos  que  todos  os  danos
físico  ao  imóvel  foram  falhas  na  construção,
principalmente  nas  fundações  e  na  aplicação  de
materiais inadequados com as normas vigentes.

(…)

1 -  Na data da vistoria foram verificados diversos
vícios  de  construção  que  constituem  em  DFI  –
Dano Físico ao Imóvel  que são:  afundamento do
piso  na  área  de  serviços  e  banheiro,  trincas  e
fissuras em pilares da área de serviços, paredes da
cozinha,  sala  de  estar  e  área  de  serviços;
infiltrações  nas  paredes  do  banheiro  e  área  de
serviços.



2 – na aquisição e contratação do imóvel adquirido
pela  proprietária,  houve  uma  vistoria  por
representante  técnico  da  CEF,  condição  para
efetivação do contrato,  o  imóvel  foi  considerado
com condições físicas adequadas e que atendesse as
condições  mínimas  exigíveis  de  segurança,
estabilidade  e  habitabilidade;  Verificamos  nesta
vistoria  que  os  danos  físicos  ao  imóvel  foram
falhas  na  construção,  principalmente  nas
fundações”.  (fls. 269/271). 

Respondendo  aos  quesitos  elaborados  pelo
promovido, mais especificamente o segundo, afirma
o  expert  que os danos são decorrentes de falhas na
construção e que, no momento da aquisição do bem,
foi  realizada  vistoria,  tendo  o  imóvel  sido
considerado  com  condições  físicas  adequadas  e
mínimas  exigíveis  de  segurança,  estabilidade  e
habitabilidade (fls. 271).

Observa-se,  assim,  que  as  avarias  não  foram
ocasionadas  pela  falta  de  conservação  ou
manutenção do imóvel, e sim, em virtude de falhas
construtivas, portanto, não há que se falar em culpa
da requerente pelos danos verificados.  Além disso,
infere-se  que  foi  realizada  perícia  no  momento  da
aquisição do bem e, mesmo assim, ficou atestada a
adequação das condições físicas e mínimas exigíveis
de segurança, estabilidade e habitabilidade. 

Dessa  forma,  reconhecidos  os  danos,  patente  se
configura o dever da seguradora em arcar com as
irregularidades  verificadas,  em  aplicação  ao
disposto na cláusula 3ª da apólice, abaixo transcrita:

“Cláusula 5ª — RISCOS COBERTOS 
5.2.1 —  O imóvel  objeto  do  financiamento  com
pessoa física ou jurídica, é coberto por esta Apólice
contra os seguintes riscos, observado o disposto na
cláusula 6ª – Riscos Excluídos – item 6.2: 
a)  incêndio; 
b)  explosão; 
c)  desmoronamento total; 
d)  desmoronamento  parcial,  assim  entendido  a
destruição  ou  desabamento  de  paredes,  vigas  ou
outro elemento estrutural; 
e).  ameaça  de  desmoronamento,  devidamente
comprovada; 
f)  destelhamento  causado por granizos ou ventos
superiores a 50 (cinquenta) quilômetros por hora; 
g)  inundação causada pelo transbordamento de rios
ou canais;



h) Alagamento provocado por chuvas ou ruptura de
canalizações  não  pertencentes  ao  imóvel
segurado”. (fls. 151/152)

Além disso, como já explicitado acima, o contrato de
seguro  é  regido  pelo  Código  Protetivo  do
Consumidor. Sendo assim, as cláusulas do contrato
devem ser interpretadas da forma mais favorável ao
consumidor,  por  estar  a  parte  em desvantagem na
relação,  nos  termos  do  §20  do  art.  30  do  citado
diploma legal.

Neste sentido, trago à baila os seguintes arestos:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  IMÓVEIS  ADQUIRIDOS
POR  FINANCIAMENTO  HABITACIONAL.
AGRAVO RETIDO.
Alegado litisconsórcio  da  CEF e  competência  da
justiça  federal.  Novo  posicionamento  do  STJ.
Requisitos  exigidos  não  configurados.
Competência  da  justiça  estadual  reconhecida.
Preliminares de inépcia da inicial  e  ilegitimidade
passiva rejeitadas. Inexistência de prova da data da
ocorrência dos sinistros. Prescrição ânua afastada.
Agravo desprovido.  Mérito.  Efetiva comprovação
de danos decorrentes de falhas de construção nos
imóveis  segurados.  Perigo  de  desmoronamento
futuro.  Negativa  de  indenização  securitária  ao
argumento de ausência de previsão na apólice.
Cobertura prevista expressamente para ameaça
de  desmoronamento.  Vícios  construtivos  não
excluídos.  Contrato  de  adesão.  Abusividade
evidente.  Interpretação  mais  favorável  ao
consumidor. Indenização  devida.   Restrição  do
ressarcimento  aos  danos  ainda  não  recuperados,
diante da ausência de provas de que os reparos já
existentes  foram  efetuados  após  a  negativa  de
seguro.  Juros  de  mora  sobre  o  montante
indenizatório a partir da citação. Multa contratual
corretamente fixada. Mora caracterizada. Pleito dos
autores e da ré de modificação do valor da verba
honorária.  Inacolhimento.  Provimento  parcial  do
recurso  da  ré.  Apelo  dos  autores  desprovido.”
(TJSC;  AC  2010.046940-1;  Fraiburgo;  Quinta
Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Sérgio Izidoro
Heil;  Julg.  12/09/2013;  DJSC  23/09/2013;  Pág.
175, g.n.) - (grifo nosso). 

“SEGURO  HABITACIONAL.  Ação  de
indenização  fundada  em  danos  físicos  nos
imóveis. Procedência decretada. Apelo ofertado



pela  CEF.  Descabimento  ante  a  não
demonstração  de  comprometimento  do FCVS,
com  risco  efetivo  ao  fundo  de  compensação.
Ilegitimidade  passiva.  Descabimento.
Seguradora autorizada a atuar no SFH e que
faz  parte  de  um  "pool"  delas  que  atua  no
mercado. Ilegitimidade ativa Compradores sub-
rogados  tanto  nos  direitos  quanto  nas
obrigações decorrentes da avença. Quitação dos
imóveis, ademais, que não interfere no deslinde
do  feito.  Prescrição  ânua.  Inaplicabilidade.
Lapso prescricional  que somente passa a fluir
após  formal negativa de cobertura do sinistro
pela seguradora. Deslocamento da competência
para  a  Justiça  Federal.  Descabimento.  Caixa
Econômica Federal que é mera administradora
dos  fundos  securitários,  não  sendo  necessária
sua  citação  para  a  demanda  proposta
Competência da Justiça  Estadual.  Precedentes
do  E.  STJ.  Laudo  do  expert  oficial  atestando
que  as  anomalias  são  decorrentes  de  defeitos
construtivos.  Irrelevância.  Aplicação  ao
contrato  das  condições  do  seguro  habitacional
válidas  para  imóveis  financiados  segundo  as
normas  do  SFH,  que  não  exclui  essa  cobertura.
Avença que tem natureza de contrato de adesão e
que envolve relação de consumo. Interpretação das
cláusulas que, portanto, deve ser efetivada da forma
mais  benéfica  ao  consumidor  aderente.
Indenização.  Fixação  no  importe  apurado  pelo
vistor  judicial,  com  os  acréscimos  legais.  Multa
decendial. Cabimento. Limitação, desta, contudo ao
montante atualizado da reparação imposta Recursos
desprovidos.”(TJSP;  EDcl  0002204-
08.2011.8.26.0333/50000; Ac. 6904610; Macatuba;
Nona  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.
Galdino  Toledo  Junior;  Julg.  18/06/2013;  DJESP
13/09/2013, sem grifos no original) – (grifo nosso).

Dessa forma, levando-se em consideração a exegese
mais  adequada  ao  caso,  conclui-se  que  não  há
exclusão  de  cobertura  para  vícios  construtivos,
impondo-se o pagamento da respectiva indenização,
porquanto prevista na apólice a cobertura para risco
de desmoronamento total ou parcial.

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  considera-se
abusiva  a  cláusula  5.2.1.1  do  contrato  em exame,
aplicando-se, em decorrência, o comando do art. 51,
inciso I  e § 1º,  inciso II,  do Código de Defesa do
Consumidor. 



Referida disposição contratual está assim redigida: 

“5.2.1.1 -  Com exceção dos  riscos  contemplados
nas alíneas “a” e “b”  acima,  a garantia do seguro
somente se aplica aos riscos decorrentes de eventos
de causa externa

5.2.1.2  –  Danos  de  causa  externa  são  aqueles
resultantes da ação de forças ou agentes estranhos e
anormais, não previstos nas condições do projeto,
construção, uso e conservação do prédio, excluídos,
portanto,  os  danos  decorrentes  de  vícios  de
construção, isto é, aqueles causados por infração às
boas normas do projeto e/ou da construção,  assim
como  decorrentes  de  falta  de  conservação  e  má
utilização do imóvel”. (fls. 153). 

Portanto, considera-se como risco coberto o perigo
de  desmoronamento,  persistindo  a  obrigação  da
seguradora.

Assim já decidiu o órgão máximo deste Sodalício:

“APELAÇÃO  CÍVEL.AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA
SECURITÁRIA.   AGRAVO  RETIDO  .
CONHECIMENTO.  RAZÕES  EQUIVALENTE
ÀS  DO  APELO.  ANÁLISE  SIMULTÂNEA.
PRELIMINARES.  1ª  -   LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO DA CEF E DA UNIÃO
FEDERAL –  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.  2ª  -  ILEGITIMIDADE ATIVA DE
AUTORES, POR NÃO POSSUÍR EM VÍNCULO
COM  O  ASH/SFH  (APÓLICE  DO  SEGURO
HABITACIONAL/SISTEMA  FINANCEIRO  DE
HABITAÇÃO).  3ª  -  ILEGITIMIDADE  ATIVA
POR  NÃO  POSSUÍREM  VÍNCULO
CONTRATUAL COM  A SEGURADORA.  4ª  –
CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE DE AGIR, UMA VEZ QUE QUASE
A TOTALIDADE DOS AUTORES JÁ OBTEVE A
LIBERAÇÃO  DA HIPOTECA DOS  IMÓVEIS,
CONFORME  CÓPIAS  DOS  CADMUT'S
(CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS). 5ª
-  ILEGITIMIDADE  ATIVA  ANTE  A
EXISTÊNCIA DO DENOMINADO “CONTRATO
DE GAVETA”.  6ª - ILEGITIMIDADE ATIVA DE
ALGUNS  AUTORES  POR  AQUISIÇÃO  DE
MAIS  DE  UM  IMÓVEL.   REJEIÇÕES.
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.  VÍCIO  DE
CONSTRUÇÃO.  NATUREZA  PROGRESSIVA.



TERMO  INICIAL  INDEFINIDO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. AMEAÇA
DE DESMORONAMENTO. COBERTURA PELO
SEGURO.  RISCO  NÃO  EXCLUÍDO  DA
APÓLICE.  INTERPRETAÇÃO  MAIS
FAVORÁVEL  AO  CONSUMIDOR.
COMUNICAÇÃO  DO  SINISTRO.
COMPROVADA.  RESPONSABILIDADE
DIRETA  DA  SEGURADORA.  MULTA
DECENDIAL.  MORA  EVIDENTE.
APLICAÇÃO.  LIMITAÇÃO  DA  MULTA
DECENDIAL.  FALTA  DE  INTERESSE
RECURSAL.  JUROS  DE  MORA.  CONTAGEM
DA  CITAÇÃO.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. AÇÃO QUE
NÃO  MAIS  DEMANDA  COMPLEXIDADE.
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  RETIDO.
CONHECIMENTO, EM PARTE, DO APELO DA
RÉ, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIMENTO
PARCIAL.  RECURSO  ADESIVO.
HONORÁRIOS  DO  ASSISTENTE  TÉCNICO
DOS AUTORES.  ÔNUS QUE CABE À PARTE
VENCIDA. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE.
FIXAÇÃO EQUITATIVA PELO MAGISTRADO.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  ADESIVO.
(…)  -  Comprovada  a  existência  de  vícios  de
construção  que  comprometem  gravemente  a
estrutura e solidez do bem segurado, e havendo
perigo  de  desmoronamento,  é  de  ser
responsabilizada diretamente a seguradora pelo
pagamento de indenização, mormente porque a
apólice  não  exclui  de  forma  expressa  a
cobertura dos  riscos  decorrentes  do sinistro. -
Necessário interpretar as disposições contratuais de
forma mais favorável ao consumidor, em respeito
às  leis  que  regem  as  relações  de  consumo.  -  A
multa  decendial  deve  ser  aplicada  em  razão  da
mora  em  adimplir  a  indenização  devida  pela
seguradora  aos  segurados,  observando as  normas
jurídicas vigentes ao  tempo da feitura do contrato
de seguro habitacional. - Não há interesse recursal
quando a questão que se requer modificação já foi
decidida  nos  exatos  termos  da  insurgência.  (…)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00211462720108150011, 3ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS  GUEDES  ,  j.  em  25-08-2015).  (grifo
nosso). 

E mais,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO



SECURITÁRIA.  SEGURO  HABITACIONAL.
IMÓVEL  ADQUIRIDO  PELO  SISTEMA
FINANCEIRO  DE  HABITAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  PARA
DETERMINAR  O  REPARO  IMEDIATO  E
NECESSÁRIO A PRESERVAÇÃO DO IMÓVEL.
VÍCIOS  NA  CONSTRUÇÃO.  PERIGO  DE
DESABAMENTO.  SITUAÇÃO DE URGÊNCIA
DEMONSTRADA  ATRAVÉS  DE  FOTOS  E
LAUDO  TÉCNICO.  OBRIGAÇÃO  DA
SEGURADORA.  COBERTURA  DEVIDA.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  −  Quanto a
obrigação  da  Apelante  em  cobrir  os  reparos  em
questão,  destaco  que  interpretar  as  cláusulas  do
contrato de forma prejudicial ao consumidor seria
uma flagrante  violação  à  legislação consumerista
(art. 47), perfeitamente aplicável ao caso concreto,
nos  termos do § 2º  do art.  3º  do citado diploma
legal.  − “  (...) Comprovada a existência de vícios
de  construção que  comprome-  tem gravemente  a
estrutura  e  solidez  do  bem  segurado,  e  havendo
perigo  de  desmoronamento,  é  de  ser
responsabilizada  diretamente  a  seguradora  pelo
pagamento  de  indenização,  mormente  porque  a
apólice não exclui de forma expressa a cobertura
dos  riscos  decorrentes  do  sinistro.  Necessário
interpretar as disposições contratuais de forma mais
favorável ao consumidor, em respeito às Leis que
regem as relações de consumo.”  −  Os honorários
advocatícios  não  podem  ser  irrisórios,  mas
também, não podem ser extremados, devendo ser
arbitrados  aplicando-se  prudência  e  moderação,
consoante art. 20, § 4º, do CPC que determina: “nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas  em que  não  houver  condenação  ou  for
vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas
as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00245513720118150011, 1ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j.
em 10-03-2015) 

Quanto ao valor a ser pago, entende-se que não deve
ficar  limitado  à  quantia  segurada  ajustada,  muito
embora há previsão neste sentido no contrato, mas
sim  ao  montante  necessário  à  recuperação  do
imóvel. 



Na verdade, a cláusula contratual que trata sobre o
tema  é  abusiva  e  limitativa  ao  direito  da  autora,
devendo ser interpretada de forma mais favorável ao
consumidor. 

Vejamos o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  SEGURO
HABITACIONAL.  DIREITO  CIVIL  E
PROCESSO CIVIL. PRÉDIO CAIXÃO. IMÓVEL
ADQUIRIDO  PELO  SISTEMA  FINANCEIRO
DE  HABITAÇÃO.  AMEAÇA  DE
DESMORONAMENTO.  VÍCIOS  DE
CONSTRUÇÃO.  DESOCUPAÇÃO POR  RISCO
DE  DESABAMENTO.  COBERTURA DEVIDA.
PRELIMINARES.  INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
SÚMULA Nº 94 DO TJPE. DA ILEGITIMIDADE
ATIVA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  INÉPCIA
DA  INICIAL.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  REJEITADAS.  MÉRITO.
CONTRATO  ADESIVO.  APLICAÇÃO  DAS
NORMAS  FAVORÁVEIS  AO  CONSUMIDOR
(ART.  47  DO  CPC).  MULTA  DECENDIAL
DEVIDA.  AUSÊNCIA  DE  BIS  IN  IDEM.
POSSIBILIDADE  DE  CUMULAÇÃO  DOS
JUROS MORATÓRIOS E MULTA DECENDIAL.
DANOS  CAUSADOS  POR  VÍCIO  DE
CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO DO SINISTRO
DEVIDA.  RESPONSABILIDADE  DA
SEGURADORA  PELO  PAGAMENTO  DOS
VALORES  NECESSÁRIOS  AO  CONSERTO
DOS  IMÓVEIS  DOS  AUTORES.
RESPONSABILIDADE  DA  SEGURADORA
PELO  PAGAMAMENTO  DOS  ALUGUÉIS  E
DESPESAS CONDOMINIAIS.  SÚMULA Nº  57
TJPE.  AUSÊNCIA  DE  MANUTENÇÃO
PREVENTIVA  DESCARACTERIZADA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  MANTIDOS.
APELAÇÃO  IMPROVIDA.INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.  (...)  7.
Tratando-se  de  contrato  adesivo,  as  cláusulas
devem ser interpretadas de maneira mais favorável
ao  consumidor  (Art.  47  do  CDC),  de  modo que
inexistindo  previsão  expressa  à  exclusão  de
cobertura relativa aos danos causados por vício de
construção, esta deverá ser prestada aos mutuários.
8. A multa decendial é devida em face de expressa
previsão  na  apólice  de  seguro  e  seu  pagamento
deve ser feito aos mutuários. Não há que se falar
em bis in idem ante a possibilidade cumulação dos



juros  moratórios  e  multa  decendial,  em razão da
natureza  diversa  destes  institutos,  quais  sejam,
natureza  processual  e  natureza  contratual,
respectivamente.  9.  A Empresa Seguradora tem a
obrigação de indenizar danos causados por vícios
de  construção.  Matéria  sumulada  pelo  TJPE  -
Enunciado nº 58. (…) 13. Recurso improvido. (TJ-
PE - APL: 3807478 PE, Relator:  Agenor Ferreira
de Lima Filho, Data de Julgamento: 07/10/2015,  5ª
Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  04/11/2015).
(grifo nosso).

Dito isso,  acertada a decisão do juízo de primeiro
grau, não havendo que se falar em modificação. 

(…)

In casu, é inegável que os problemas apresentados
na residência da autora não podem ser  encarados
como  mero  aborrecimento,  tendo  em  vista  que
abalam o equilíbrio habitual da moradia. Ora, causa
dor e  sofrimento  visualizar  todas os danos no seu
imóvel, adquirido com grande esforço, sem que nada
se  possa  fazer,  mesmo  havendo  solicitação  na  via
administrativa  para  o  pagamento  da  indenização
securitária.

Além do mais, foi realizada perícia no momento da
aquisição do bem, ficando consignado no laudo que
o imóvel  estava  em  condições  físicas  adequadas  e
mínimas  exigíveis  de  segurança,  estabilidade  e
habitabilidade,  causando,  assim, uma confiança na
autora, que, posteriormente, restou frustrada como o
início do desmoronamento. (fls. 405/407,  410/418 e
419) 

Observa-se,  assim,  que  o ora  embargante  cinge-se  a  discutir
matéria  já  amplamente  abordada  no  acórdão.  Portanto,  ao  levantar  esses
pontos novamente,  o  insurgente  apenas  revela  seu  inconformismo  com  o
resultado  de  pontos  da  decisão  que  não  lhe  fora  favorável,  com  vistas  à
obtenção da modificação do decisum, o que é inadmissível na via do recurso
de integração. 

Por fim, vislumbro que não há qualquer omissão, obscuridade
ou  contradição  no  julgado,  não  sendo  cabíveis,  portanto,  os  embargos  de
declaração,  ainda  que  com a  finalidade  de  prequestionamento,  conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e perseguido por esta Corte de
Justiça, veja-se:  

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  PRETENSA



REDISCUSSÃO  DOS  FUNDAMENTOS
APRESENTADOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  FUNÇÃO
INTEGRATIVA  DOS  EMBARGOS.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A atribuição de  efeitos  infringentes  em sede  de
embargos  de  declaração  somente  é  admitida  em
casos  excepcionais,  os  quais  exigem,
necessariamente,  a  ocorrência  de  quaisquer  dos
vícios previstos no art. 535 do Código de Processo
Civil, hipótese não configurada nos autos.
2.  O acórdão  embargado enfrentou  a  controvérsia
com  a  devida  fundamentação  e  em  perfeita
consonância  com  a  jurisprudência  pertinente,  nos
limites necessários ao deslinde do feito.
3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos
declatórios  opostos  com  objetivo  de
prequestionamento,  para  fins  de  interposição  de
recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se
ausente  omissão,  contradição  ou  obscuridade  no
julgado  embargado  (EDcl  no  MS  n.  12.230/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis  Moura,  Terceira
Seção, DJe 21/10/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJEDcl  no  MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  TERCEIRA  SEÇÃO,
julgado  em  28/10/2015,  DJe  11/11/2015).(grifo
nosso).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MERA
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
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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001615220108150491,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em
22-09-2015). (grifo nosso). 

Assim, deve a decisão recorrida ser mantida pelos seus próprios



fundamentos.

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  PARCIALMENTE  DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, nesta parte, REJEITO-OS. 

É COMO VOTO. 

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, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator


