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PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração  -  Apelação  Cível  –
Desprovimento  -  Seguro  habitacional  do
Sistema  Financeiro  de  Habitação  -
Sentença  que  condena  seguradora  a
pagar  indenização  por  vícios  de
construção  –  Irresignação  -  Preliminares
rejeitadas  –  Improvimento  do  apelo  –
Oposição  de  embargos  de  declaração  –
Reiteração  da  preliminar  de
incompetência  da   Justiça  Estadual  -
Superveniência de lei nova – Acolhimento
– Remessa dos autos à Justiça Federal. 

-  Negado, monocraticametne, provimento
ao  apelo  e  manejados  embargos  de
declaração  com  pedido  de  efeitos
infringentes  reiterando  preliminar  de
incompetência  da  Justiça  Estadual,  que
fora rejeitada no julgamento do recurso de
apelação, e havendo superveniência de lei
federal que determina expressamente que
a competência para julgar a matéria passa
a ser da Justiça Federal, por se tratar de
matéria processual alcança as ações em
andamento.  Nessa  hipótese,  deve  o



 

relator,  na  oportunidade  do  julgamento
dos embargos de declaração interpostos,
acolhê-los  para,  reformando  o  acórdão
nesse ponto,  determinar a remessa dos
autos  à  Justiça  Federal,  nos  expressos
termos da nova norma jurídica.

- “A competência para julgamento dos
embargos de declaração é sempre do
órgão julgador que proferiu a decisão
embargada. Assim, quando apresentados
contra acórdão, é do colegiado, e não do
relator,  a  competência  para  o  seu
julgamento.  E  é  do  relator,
monocraticamente,  aí  sim,  quando
ofertados  contra  decisão  singular”.
(Acórdão unânime da 4ª  Turma do STJ,
rel.  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,
REsp  508.950/SC,  ementa  publicada  na
Revista Dialética de Direito Processual nº
9: Dezembro/2003, p. 209).

Vistos, etc.

Trata-se  de  embargos  de  declaração
interpostos  contra  decisão  monocrática  que  desproveu  a  Apelação  Cível
interposta  pela  FEDERAL  DE  SEGUROS  S/A,  vergastando  sentença
proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização Securitária (processo
n.º  0000005-83.2003.815.0011),  ajuizada  por  EDUARDO  TAVARES  DA
SILVA E OUTROS,  em que  o  MM.  Juiz  de  Direito  da  2ª  Vara  Cível  da
Comarca  de  Campina  Grande  julgou  procedente  o  pedido  exordial,
condenando a  Federal  de  Seguros  S/A a  pagar  aos  autores,  a  título  de
indenização,  o  valor  necessário  ao  conserto  integral  dos  imóveis
pertencentes  a  cada  um  deles,  adquiridos  pelo  Sistema  Financeiro  de
Habitação, conforme documentação encartada às fls. 41/273.

A decisão embargada (fls. 996/1016), que
negou provimento ao apelo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad
causam”  da  ora  embargante  para  figurar  na  ação  e  da  necessidade  de
formação de litisconsórcio necessário, implicando no chamamento à lide, a
Caixa Econômica Federal e a União.



 

Irresignada,  a  Federal  de  Seguros
manejou  os  presentes  embargos,  reiterando  todos  os  argumentos  já
expostos  na  apelação,  inclusive  a  preliminar  de  incompetência  e  de
necessidade de formação de listisconsórcio com a CEF e a União e,  no
mérito, pugnando pela concessão de efeitos infringentes, para reformar a
decisão monocrática e, em consequência, dar provimento ao apelo e julgar
improcedente a ação indenizatória.

É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente,  destaque-se  que  a  regra
geral contida no Código de Processo Civil é a de que o órgão competente
para o julgamento de embargos de declaração interpostos contra acórdão é
o mesmo que proferiu o julgado, não podendo o relator, valendo-se do art.
557,  do  CPC,  decidi-los  monocraticamente.  Entretanto,  tratando-se  de
embargos de declaração contra decisão monocrática, cabe ao prolator da
mesma, julgar os embargos.

É o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,  consoante  se  observa  do  acórdão  no  REsp  508.950/SC,  cuja
ementa  está  publicada  na  Revista  Dialética  do  Direito  Processual  nº  9:
dezembro/2003, p. 209, verbis:

“A competência  para  julgamento  dos  embargos  de
declaração é sempre do órgão julgador que proferiu a
decisão  embargada.  Assim,  quando  apresentados
contra  acórdão,  é  do  colegiado,  e  não  do  relator,  a
competência  para  o  seu  julgamento.  E é  do  relator,
monocraticamente,  aí  sim,  quando  ofertados  contra
decisão singular”. (Acórdão unânime da 4ª Turma do
STJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Assim,  analiso  os  fundamentos  dos
embargos, monocraticamente, na esteira do entendimento do STJ.

Na  oportunidade  do  julgamento  da
apelação, adotei, em em relação à competência para julgamento da matéria
posta na ação de indenização de seguro habitacional a via de, acompanhar
o entendimento majoritário que vinha sendo adotado no Superior Tribunal de
Justiça  e  no  âmbito  deste  Tribunal,  no  sentido  de  que,  por  se  tratar  de



 

seguro que envolve  a  seguradora e o  segurado,  não havia  interesse da
Caixa  Econômica  Federal  ou  mesmo  da  União,  vez  que  não  restara
comprovado nos autos, por parte da CEF, comprometimento dos recursos do
FCVS  e  mesmo  do  FESA,  mesmo  na  condição  de  administradora  dos
Fundos.

Todavia, recentemente acabou convertida
a  Medida  Provisória  nº  533,  na  Lei  nº  13.000/2014,  que  determinou
expressamente  a  competência  da  Justiça  Federal  para  a  apreciação  da
matéria, como se verifica do art. 3º a 5º, “verbis”:

“Art.  3o  A Lei  no 12.409,  de  25  de  maio  de  2011,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1o-A.  Compete à Caixa Econômica Federal -
CEF representar  judicial  e  extrajudicialmente  os
interesses do FCVS.

§ 1o 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.

§  2o  Para  fins  do  disposto  no  §  1o,  deve  ser
considerada a totalidade das ações com fundamento
em  idêntica  questão  de  direito  que  possam
repercutir no FCVS ou em suas subcontas.

§  3o  Fica  a  CEF  autorizada  a  realizar  acordos  nas
ações  judiciais,  conforme  parâmetros  aprovados  pelo
CCFCVS e pela Advocacia-Geral da União.

§ 4o  Todos os atos processuais realizados na Justiça
Estadual  ou  na  do  Distrito  Federal  devem  ser
aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei.

§ 5o  As ações em que a CEF intervir terão prioridade
de  tramitação  na  Justiça  Federal  nos  casos  em  que
figure  como  parte  ou  interessado  pessoa  com  idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, pessoa portadora
de deficiência física ou mental ou pessoa portadora de

doença grave, nos termos da Lei no 12.008, de 29 de
julho de 2009.

§ 6o  A CEF deverá ser intimada nos processos que
tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham
por  objeto  a  extinta  apólice  pública  do  Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação -
SH/SFH,  para  que  manifeste  o  seu  interesse  em
intervir no feito.

§ 7o  Nos processos em que a apólice de seguro não é

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12409.htm#art1a.


 

coberta pelo FCVS, a causa deverá ser processada na
Justiça Comum Estadual.

§  8o  Caso  o  processo  trate  de  apólices  públicas  e
privadas,  deverá  ocorrer  o  desmembramento  do
processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos
pleitos  fundados  em  apólices  do  ramo  público,
mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas
referentes às demais apólices.

§ 9o  (VETADO).

§  10.   Os  depósitos  judiciais  já  realizados  por
determinação  da  Justiça  Estadual  permanecerão  no
âmbito estadual até sua liberação ou a decisão final do
processo.”

Art.  4o  A União,  por intermédio da Advocacia-Geral
da União, poderá intervir nas ações de que trata o art.

1  o  -A da  Lei  n  o     12.409,  de  25  de  maio  de  2011  ,  na

forma  do art.  5  o     da  Lei  n  o     9.469,  de  10  de  julho  de  

1997,  ou  avocá-las,  na  forma  do art.  8  o  -C  da  Lei  

n  o     9.028, de 12 de abril de 1995.  

Art.  5o  Em  relação  aos  feitos  em  andamento,  a
Caixa  Econômica  Federal  -  CEF providenciará  o
seu ingresso imediato como representante do FCVS.

Assim, inquestionável que, por se tratar de
matéria processual, a legislação que disciplina de forma diferente apanha os
processos  em  andamento.  E,  ainda  que  assim  não  fosse  este  o
entendimento,  o  texto  da  lei  também  é  imperativo,  não  comportando
interpretação divergente.

Ademais, recente decisão do Tribunal Plno
desta  Corte,  tendo  como  relator  o  eminente  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, orientou no sentido de que, em casos dessa
natutreza, a competência é da Justiça Federal, como se observa, “verbis”:

“MEDIDA  CAUTELAR  INOMINADA.  EFEITO
SUSPENSIVO  AO  RECURSO  ESPECIAL.
INDEFERIMENTO.  ADVENTO  DA  LEI  Nº
13.000/2014  APÓS  A  PROLAÇÃO  DA  DECISÃO
AGRAVADA  E  DO  ACÓRDÃO  OBJETO  DO
RECURSO  ESPECIAL.  MODIFICAÇÃO
LEGISLATIVA QUE IMPÔE A LEGITIMIDADE DO
INGRESSO  DA  CEF.  DESLOCAMENTO  DA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9028.htm#art8c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9469.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12409.htm#art1a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12409.htm#art1a.


 

COMPETÊNCIA  PARA  JUSTIÇA  FEDERAL.
PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO.

De acordo com a nova Lei  nº 13.000/2014,  havendo
vinculação do bloqueio ao FCVS (como é o caso dos
autos),  impõe-se  a  intervenção
(obrigatoriedade/vinculação)  da  Caixa  Econômica
Federal (§ 1º-A do art. 1º-A, e art. 5º) no feito, bem
como o deslocamento da competência para a Justiça
Federal  (art.  8º),  inclusive  dos  processos  em
andamento (art. 5º).

Diante das modificações legislativas introduzidas após
a  prolação  do  acórdão  objeto  do  rcurso  especial  e
também depois da própria decisão desta Presidência
na presente cautelar, faz-se cogente – por se tratar de
competência absoluta,  arguível  ex-officio – a remesa
dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
ficando  prejudicada  a  análise  do  agravo  interno.
(Agravo  Interno  nº  2004682-82.2014.815.0000.  Rel.:
Desembargador Marcelo Romero da Fonseca Oliveira.
TJ-PB.  Tribunal  Pleno.  Julgado em 13  de  agosto  de
2014).

Logo,  não  vejo  como  não  acolher  os
embargos  de  declaração,  dando aos  mesmos o  efeito  modificativo  para,
neste  ponto,  reformular  meu  entendimento  e,  em  reverência  à  nova
disposição  legal,  declinar  da  competência  para  analisar  a  matéria,
remetendo-a  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  restando,  por
consequência,  prejudicada  a  análise  dos  demais  pontos  da  decisão
monocrática recorrida, por absoluta incompetência desse relator.

Por todo o exposto, acolho os embargos
de declaração, dando aos mesmos efeito modificativo, tão somente no ponto
em que reconhece a competência da Justiça Federal para julgar a matéria,
remetendo-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Publique-se.

Intimem-se.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.



 

                         Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos
           RELATOR


