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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO.  INTUITO.
NOVO  PRONUNCIAMENTO.  PONTO  OMISSO  NÃO
DEMONSTRADO.  PLEITO  GENÉRICO. DECISÃO
ATACADA.  FUNDAMENTO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE
VÍCIO A DEMANDAR COMPLEMENTAÇÃO DO DECISUM.
REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, que
estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes  as  hipóteses  de  omissão,  contradição,
obscuridade  ou  erro  material,  não  há  como  prosperar  o
inconformismo,  cujo  real  intento  é  a  obtenção  de  efeitos
favoráveis, com nítido rejulgamento do tema.

Vistos etc.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  interpostos  pela  Federal  de
Seguros  S/A,  inconformada com  a  decisão  proferida  por  esta  Relatoria  às  fls.
915/916,  que reconsiderou anterior  decisum,  para  determinar  que o feito  tramite
perante a Justiça Estadual.

Assim consignei:

[…]  Nessa perspectiva,  ponderando  que a CEF não demonstrou
interesse, conforme já dito, com base no art. 1.021, §2º do NCPC,
reconsidero a decisão monocrática de fls.  519/523, de modo que
deve o feito permanecer em tramitação perante a Justiça Comum
Estadual.

Em suas razões, o recorrente aduziu, que i) a CEF é a administradora
do Fundo de Compensação de Variações Salariais, sendo legítima e necessário que



figure como assistente litisconsorte; ii) a modificação precedida pela lei 13.000/2014
legitima a CEF a representar os interesses da FCVS, devendo a instituição figurar no
polo passivo,  inclusive pela Resolução 364/2014; iii)  o Resp. 1.091.363-SC ainda
não transitou em julgado; iv) deve ser observada a Súmula 150 do STJ; v) devida a
suspensão do feito por força do art. 18, “a”, da Lei 6.024/74.

Com  tais  considerações,  pugnou  expresso  pronunciamento  da  Lei
13.000/2014 e consequente remessa do feito à Justiça Federal, fls. 918/944.

Intimada  a  parte  adversa  para  contrarrazões,  quedou  inerte,  fls.
950/951.

É o relatório.

Decido.

A Federal de Seguros S.A. opôs os presentes embargos em face da
decisão que reconsiderou o decisum que havia determinado a remessa dos autos à
Justiça Federal, “a fim de que este possa decidir sobre a intervenção ou não da
Caixa Econômica Federal’.

Em  suas  razões  recursais,  o  recorrente  afirma  a  existência  de
omissões consoante delineada no relatório supra.

O recurso  não  merece acolhimento,  notadamente porque a parte não
aponta  em que consiste  a omissão.  Se pretendia lograr êxito recursal, deveria ter
imputado  de forma específica1 a matéria  que  o  embargante  entende  o  necessário
ajuste à luz do art. 1.022 do CPC, cujo ônus se mostra essencial, sob pena de incidir
as sanções da norma. 

Nas razões, vê-se que o intuito é reapreciação da matéria alusiva ao
interesse da CEF em ingressar na lide  e pronunciamento sobre a Lei  13.000,  de
2014.

Para tanto, diz que a CEF “deverá atuar efetivamente como parte nas
ações regidas pela Apólice Pública, bem como quando identificadas quaisquer das
situações contidas nos incisos I  a V do parágrafo 1º do art.  2º da Resolução nº
364/3014,  devendo  o  órgão  jurisconsulto  responsável  pela  demanda  específica
oportunizar a participação efetiva do ente público”.

Com efeito, não é demasiado esclarecer que em se tratando de ações
envolvendo  apólices  do  Sistema  Financeiro  Habitacional,  a  Caixa  Econômica
Federal foi regularmente intimada para apresentar manifestação de seu interesse em
intervir no feito, nos termos do §6º, do art. 1º, da Lei 12.409/2001, com a alteração
advinda da Lei nº 13.000,  de 2014,  e se manifestou expressamente que “após a
adoção  de  diligências,  não  foi  possível,  até  o  presente  momento,  obter  as
informações quanto ao vínculo à apólice pública (ramo 66), motivo pelo qual, requer
a continuidade do feito nesse juízo, sem o ingresso da CAIXA na lide, devendo,
assim, permanecer na demanda tão somente a empresa seguradora”.
1[…]  1.  É  deficiente  a  alegação  genérica  de  violação  do  art.  535,  I  e  II,  do  CPC/1973,  configurada  quando  o
jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo  Tribunal local  e  não comprova ter
questionado as apontadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF. […] 5. Recurso especial a que
se nega provimento.(REsp 1605764/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe
05/12/2017)



Expostos  tais  fatos,  revela-se  o  motivo  suficiente  que  a  decisão
embargada (fls. 915/916) reconsiderou a decisão e determinou a continuidade do
trâmite  da  demanda  perante  a Justiça  Estadual,  face  o  que  dispõe  a  Lei  nº
12.409/2001, com a redação dada pela Lei nº 13.000/2014 e o Recurso Especial nº
1.091.363/SC.

Ademais,  em  decisão  mais  recente  o  STJ  manteve  o  mesmo
posicionamento, consoante segue: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  VÍCIOS  CONSTRUTIVOS.  INTERESSE  DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois
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.
3.  No  caso,  o  Tribunal  de  origem  consignou  que  não  ficou
demonstrado o interesse da Caixa Econômica Federal, sendo da
Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito.
4.  O  acolhimento  da  pretensão  recursal  sobre  o  alegado
comprometimento  do  FCVS  ou  interesse  da  Caixa  Econômica
Federal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido,  com  o  revolvimento  das
provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt  no AREsp 855.418/RN,  Rel.  Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  SFH.  SEGURO.  CAIXA  ECONÔMICA
FEDERAL.  INTERESSE  JURÍDICO  NÃO  DEMONSTRADO.
ILEGITIMIDADE. JUSTIÇA ESTADUAL. PLEITO DE REEXAME.
ÓBICE  DA  SÚMULA  7/STJ.  DECISÃO  CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o acórdão recorrido, não ficou comprovado o interesse
jurídico  da  CEF  no  presente  caso.  Competência  da  Justiça
Federal  afastada.  Pretensão  de  reexame de  provas.  Óbice  da
Súmula 7/STJ.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  tendo  em  vista  que  a  Caixa
Econômica Federal não demonstrou o interesse jurídico capaz de
autorizar seu ingresso na lide securitária (Súmula 83/STJ).
3. Agravo interno não provido.



(AgInt  no AREsp 990.388/PB,  Rel.  Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017)

In  casu,  como  houve  manifestação  expressa  da  empresa  pública
federal, pelo desinteresse na causa, no momento, legítima é a aplicação do §7º do
sobredito comando legal, que assim dispõe:

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

Nesse  cenário,  inexiste  razão  para  acolher  as  assertivas  recursais,
porquanto expressamente houve aplicação da Lei nº 13.000/2014.

Outrossim,  ressalto  que  insiste  no  pleito  de  suspensão  do  trâmite
processual, sob o fundamento da liquidação extrajudicial da Federal de Seguros S.A.

Mais uma vez, entendo que não espaço para tal discussão, porquanto
a decisão embargada apenas reviu outra, a fim de reconhecer a continuidade da lide
na Justiça Estadual, porquanto isso bastava para sua fundamentação.

Todavia, para não ensejar a reiteração do pleito, adianto, assim como
anteriormente me manifestei a desnecessidade de suspensão das ações.

Na linha de jurisprudência desta Corte, o fato de a Federal de Seguros
S.A. encontrar em liquidação extrajudicial não implica na suspensão do feito (o que
se  poderia  cogitar  em  razão  do  disposto  no  art.  18,  “a”,  da  Lei  nº  6.024/74 ),
porquanto, este momento processual (fase de conhecimento) apenas diz respeito à
análise do direito postulado pelo autor, sem que se possa ainda adentrar no acervo
patrimonial da entidade liquidanda.2   

Por  tais  razões,  é  inapropriado  o  pedido  de  suspensão  do  feito
postulado.

Assim, considerando  que  a atitude revelada por meio dos embargos,
mostra  o nítido intuito de rediscutir3 o tema -  necessidade de ingresso da CEF  -,
como também não  declinou  nenhum fundamento  plausível  capaz  de  ensejar  as
hipóteses do art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser rejeitado.

Frente ao exposto, nos termos do art.  1.024, §2º do CPC, rejeito os

2SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM  FASE  DE  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.
DESCABIMENTO. [...] Não há justificativa para a suspensão dos autos, quando, no momento em que se encontra o processo,
não  se  está  atingindo  diretamente  o  acervo  patrimonial  da  instituição  liquidanda,  haja  vista  ainda  em  curso,  fase  de
conhecimento,  onde  se  objetiva  o  reconhecimento  judicial  de  um direito.[...]TJPB,  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00009509420128150551, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,
j. em 24-03-2015.
3EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  REQUISITOS DO ART.
1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.  Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração
são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria
ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a
carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com
o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão
não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe
09/08/2016)



Embargos de Declaração.

P. I. 

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2018.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

G/04


