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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. 2012801-32.2014.815.0000
ORIGEM: 17ª Vara Cível da Capital
RELATOR:  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Sul América Cia Nacional de Seguros Gerais S/A
ADVOGADO: Nelson Luiz Nouvel Aléssio
EMBARGADOS: Arnóbio Machado da Silva e outros
ADVOGADOS:  Rochele  Karina  Costa  de  Moraes  e  Mário
Marcondes Nascimento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA  DOS
DEFEITOS  DO  ART.  1.022  DO  CPC/2015. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. 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. “Os embargos se prestam a sanar omissão, contradição ou
obscuridade, não a adequar a decisão ao entendimento do
embargante.” (STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 - DJU 22.03.2004 p.
291).

3. Embargos rejeitados.



EDcl n. 2012801-32.2014.815.0000                                                                                                       2

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara  Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração.

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A opôs
embargos de declaração (f.  288/305),  com fins  de  prequestionamento,
contra  ARNÓBIO MACHADO DA SILVA e OUTROS, por meio dos quais
suscita vícios no acórdão (f. 274/284) prolatado por este Órgão Colegiado,
cuja ementa está assim redigida:

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. SEGURO
HABITACIONAL.  INGRESSO  DA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.
AUSÊNCIA DE IMPACTO SOBRE O FCVS. FEITO QUE DEVE TRAMITAR
NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.  Se não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao
FCVS,  não  há  motivo  para  ingresso  da  CEF  na  lide,  e,
consequentemente,  de  remessa  dos  autos  à  Justiça  Federal.
Precedentes do STJ.

2. Recurso ao qual se nega provimento.

Nos  presentes  aclaratórios  a  parte  embargante  sustenta  as
seguintes  teses:  (a)  “omissão,  uma  vez  que  a  Colenda  Câmara  Cível
entende por citar julgados que não se adequam ao caso em detrimento
aos  mais  completos e adequados à  problemática  aqui  discutida,  sendo
necessário o saneamento da omissão relativa aos julgados mais recentes
das Cortes Superiores” (f. 297); (b) incompetência da Justiça Estadual, em
razão, principalmente, da edição da Lei n. 13.000/2014.

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                     Relator

O  acórdão  embargado,  na  parte  que  interessa,  pontuou  o
seguinte (f. 279/281):

Nas questões envolvendo seguros habitacionais, o Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.091.363/SC, sob o rito do art.
543-C do CPC, firmou entendimento de que, para o ingresso da CEF,
necessária a observância cumulativa de alguns requisitos, in verbis:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  SISTEMA  FINANCEIRO  HABITACIONAL.
CONTRATOS  DE  SEGURO  HABITACIONAL.  INTERESSE  DA  CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  REsp
1.091.363/SC.  JULGADO  SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.
DEFINIÇÃO  DE  PARÂMETROS.  NÃO  ENQUADRAMENTO. 1.  No
julgamento do REsp 1.091.363/SC, sob o rito do art. 543-C do
CPC, referente a seguros de mútuo habitacional no âmbito da
Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Segunda Seção desta
Corte definiu os critérios cumulativos para reconhecimento do
interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar na
lide  como  assistente  simples,  e,  por  consequência,  a
competência da Justiça Federal: a) nos contratos celebrados de
2.12.1988  a  29.12.2009  -  período  compreendido  entre  as
edições da Lei 7.682/1988 e da MP 478/2009; b) o instrumento
estar  vinculado  ao  Fundo  de  Compensação  de  Variações
Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66); e c) demonstração
documentação  pela  instituição  financeira  de  que  há  apólice
pública, bem como ocorrerá o 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
1091363/SC,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  Rel.  p/  Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012,
DJe 14/12/2012). 2. Inviável, na hipótese, o reconhecimento do interesse
da  Caixa  Econômica  Federal,  uma  vez  que  não  foram  atendidos  os
critérios  estabelecidos  no referido  julgamento  sob o  rito  dos  recursos
repetitivos.  3.  Agravo  regimental  não  provido. (AgRg  no  REsp
1118945/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013)

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



EDcl n. 2012801-32.2014.815.0000                                                                                                       4

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 526.057/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 05/09/2014)

Em tom bastante didático, cito precedente do Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco, assim ementado:

CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.
RECURSO  DE  AGRAVO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DESACOLHIDA. PRINCÍPIO DA
PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA. COMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  LEIS  12.409/11  ALTERADA  PELA  13.000/14.
INOVAÇÃO LEGISLATIVA NÃO TRAZ NENHUMA REPERCUSSÃO PRÁTICA.
1. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar
ações envolvendo o FCVS, em face de interesse da CAIXA. O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em recente decisão, conforme voto condutor da
Ministra NANCY ANDRIGHI,  analisando Ed nos Ed nos Ed de Recurso
Especial  nº  1091393/SC,  restabeleceu  o  entendimento  que  a
competência para conhecer da matéria é da justiça estadual, embasando
o julgado na lei de recursos repetitivos (lei 11.672/2008 e resolução/STJ
8/2008). 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."  (AgRg no
REsp  nº  1449454/MG,  Relator  Ministro  Sidnei  Beneti,  Terceira  Turma,
05/08/2014). 3. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar  a  conclusão  alvitrada,  a  qual  se  mantém por  seus  próprios
fundamentos. 4. Recurso improvido. Matéria embasada em julgado na lei
de recursos repetitivos (lei 11.672/2008 e resolução/STJ 8/2008). (TJ-PE
- AGV: 3255141 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho,
Data  de  Julgamento:  16/09/2014,  1ª  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: 22/09/2014).

Se não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS,
não  há  motivo  para  ingresso  da  CEF,  e,  consequentemente,  de
remessa dos autos à Justiça Federal.

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
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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.1 

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, o 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
discussão de matéria já decidida, de forma unânime, pelo Plenário
desta Corte.2

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

1 STF - AI-AgR-ED-ED 177313 / MG - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª Turma - jul. 05.11.1996.
2 RTJ 132/1020, Rel. Min. Celso de Mello.
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utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.3 

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, conforme se
vê adiante:

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.4 

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. Vejamos:

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.5

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.6

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.7

3 EDAGRAG 153.060, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 4.2.94. 
4 STJ - EDcl na MC 7332/SP - Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro - 3ª Turma - jul. 17.02.2004 – DJU 22.03.2004
p. 291.
5 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.
6 AgRg no Ag 1232500/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe
06/09/2010.
7 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.
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"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).8

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.”9

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.

Ante o exposto, rejeito os aclaratórios.

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,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  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, 14
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                 Relator

8 EDcl no MS 7.387/DF, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ
19/12/2003, p. 314.
9 EDcl no AgRg no CC 115.261/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 24/10/2012, DJe
26/10/2012.
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