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- Os Embargos Declaratórios têm a finalidade 
de esclarecer pontos omissos, obscuros ou 
contraditórios existentes na decisão, não servindo 
para reexame de matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  OS  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento 
de fl. 465.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios, fls.  456/459, interpostos 

por JOSÉ HENRIQUE FILHO, alegando a existência de contradição quanto ao 

preço da indenização à ser pago aos Embargados no Acórdão de fls. 444/454v.
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É o relatório. 
VOTO

De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 

535 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis 

quando houver na decisão vergastada obscuridade, contradição ou omissão, 

entretanto não há qualquer alegação nesse sentido.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de 

alguns  desses  pressupostos,  de  sorte  que  inexistindo-os  a  sua  rejeição  é 

medida que se impõe, mesmo que para fins apenas de prequestionamento.

O  Embargante  alega  contradição  na  decisão  quanto  ao 

montante da indenização a ser pago aos Embargados. Sustenta que deveria 

ter sido o valor fixado na época da construção do imóvel e não, com base no 

preço atual de mercado.

O dispositivo do acórdão foi claro ao “determinar o pagamento  

de indenização aos Autores/Apelados, na proporção 1/9, sobre o preço atual  

de mercado do imóvel situado na Rua Epitácio Pessoa,  nº 70,  Centro de  

Campina Grande, compreendendo terreno e casa ali antes edificada (que foi  

destruída), e uma vez paga essa indenização, a ser liquidada por arbitramento  

ou definida em acordo entre as partes, reconhecer a aquisição desse imóvel  

pelo 2º Apelante, com todos os efeitos de direito” (destaquei).

In casu,  em relação ao pedido demolitório, que igualmente foi 

julgado procedente, mesmo não agindo o 2º Apelante,  ora Embargado, com 

cautela, mesmo tendo sido ele omisso na verificação da completa regularidade 

da Ação de Usucapião, não se pode reconhecer a sua má-fé. Ao contrário, ele 

induvidosamente  foi  levado  a  erro  pela  certidão  negativa  trazida  àquele 

processo, informando que o bem não era registrado. A Ação de Usucapião, 

portanto, tinha a aparência de regularidade.

Reconhecida  a  nulidade  havida  na  Ação  de  Usucapião,  a 

sentença  que  julgou  procedente  o  pedido  não  tem  nenhum efeito  jurídico, 
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sendo absolutamente nula, e este é o desdobramento lógico da procedência da 

querela nullitatis.

Mesmo considerando que o imóvel do espólio era constituído 

do terreno e da casa ali edificada, que foi destruída para viabilizar a construção 

do edifício do 2º Apelante/Embargado, esse prédio é consideravelmente mais 

valioso do que aquele, não sendo justo que, para aquele que adquiriu o bem e 

construiu  de  boa-fé,  seja  suportado  um  ônus  exagerado  e  sobretudo 

desproporcional.

Por  isso,  julgou-se  improcedente  o  pedido  de  demolição, 

atribuindo o direito à percepção de indenização, nos termos do mencionado art.  

1.255, parágrafo único, do Código Civil, pelo valor do terreno e da casa que ali  

existia, liquidando-se esse valor via procedimento de arbitramento, na forma 

dos arts. 475-C e 475-D do Código de Processo Civil, na proporção de seus 

direitos hereditários – 1/9.

Uma vez paga essa indenização,  e  observando o que diz  o 

parágrafo  único  do  art.  1.255  do  Código  Civil,  o  2º  Apelante/Embargado 

adquirirá  a  propriedade  do  imóvel,  legitimando-se  o  registro  imobiliário  já 

efetivado, o que significa dizer que, uma vez paga a indenização, não haverá 

necessidade de se anular o registro já efetivado. Não é demais lembrar que, 

será dispensada a liquidação por arbitramento, se as partes chegarem a 
um acordo  quanto  ao valor  da  indenização,  o  que  está  preconizado  no 

próprio parágrafo único do art. 1.255, já mencionado, e sem sombra de dúvida, 

será a melhor opção das partes.

Se o  Recorrente  está levantando sua contrariedade a 

interpretação dada por esta Câmara às questões decididas no feito em tela, 

está, de fato, pretendendo modificar os próprios fundamentos da decisão, e a 

isso não se prestam os Aclaratórios.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
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“Os  embargos  prestam-se  a  esclarecer,  se  existentes, 
dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para 
que  se  adeque  a  decisão  ao  entendimento  do 
embargante”. (STJ, EDclagREsp 10270, Rel. Min. Pedro 
Acioli, 1ª T, DJU 23.9.1991, p. 13.067)

Outrossim, o decisum não está obrigado a detalhar o 

julgamento para contentar o anseio da parte, conforme já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, em aresto a seguir colacionado:

“Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, 
dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para 
que se adeque a decisão ao entendimento do 
embargante”. (STJ, EDclagREsp 10270, Rel. Min. Pedro 
Acioli, 1ª T, DJU 23.9.1991, p. 13.067).

Logo, é absolutamente imprópria a via eleita, na medida em 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento da 

omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, pretendem 

rediscutir questão clara e amplamente decidida.

No  caso  concreto,  o  Acórdão encontra-se  suficientemente 

fundamentado,  prevalecendo  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado, 

segundo o qual o magistrado forma e firma sua convicção a partir das provas, 

da legislação pertinente, da jurisprudência, enfim, sem estar, necessariamente, 

vinculado às alegações das partes.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti e  José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                       Relator
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