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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DEMARCATÓRIA. 
VALOR  DA  CAUSA.  ESTIMATIVA  OFICIAL  PARA 
LANÇAMENTO DO IMPOSTO.  INCONFORMISMO QUANTO 
À  INTERPRETAÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO  FEDERAL  E  A 
SOLUÇÃO DADA AO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE 
DE  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÃO.  SUPOSTA 
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXATA DO VALOR DA CAUSA. 
INEXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTO  QUE  INDIQUE  O  VALOR 
VENAL DO IMÓVEL. PARÂMETRO FIXADO. APURAÇÃO NO 
PRIMEIRO  GRAU.  VÍCIO  NÃO  CONFIGURADO.  REJEIÇÃO 
DOS EMBARGOS.

“O  inconformismo,  que  tem  como  real  escopo  a  pretensão  de 
reformar  o  decisum,  não  há  como  prosperar,  porquanto 
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou 
erro material,  sendo inviável a revisão em sede de embargos de 
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC”.1

A suposta “negativa de vigência” ao art. 258 do CPC também não 
enseja  o  acolhimento  dos  embargos,  posto  não  se  amoldar  a 
nenhuma das hipóteses do art. 535, que autorizam a integração da 
decisão.  Eventual equívoco na interpretação da legislação federal 
deve ser sanado via Recurso Especial, não sendo os embargos de 
declaração a sede adequada para essa discussão.

Não há omissão quanto ao exato valor das custas a ser pago, uma 
vez  que  os  autos  não  foram  instruídos  com  documento  apto  a 
revelar  tal  informação,  expedido pelo  Município  respectivo.  Isto 
não impede, todavia, que este valor seja apurado no primeiro grau, 
com a exibição do extrato do IPTU, por exemplo. O importante é 
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que  fora  fixado  o  parâmetro  para  o  cálculo,  restando  pendente 
apenas a fixação do valor.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 359.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 
348/349v, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Hsu Chang Chun 
Lang.

Na decisão recorrida, o então relator, Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, 
Juiz Convocado, entendeu que o “fato de não identificar qual dos proprietários vizinhos 
é o suposto autor da invasão não impede a delimitação do valor da causa, até porque o 
próprio autor baseou-se em levantamento planialtimétrico para chegar à conclusão de 
que teve seu imóvel reduzido. Assim, pouco importa onde houve a redução da área, o 
que  importa  é  que  o  terreno  invadido  tem,  segundo o  recorrente,  1,7  hectares,  que 
corresponde a área ideal reclamada”. 

Complementou, ainda, que “em ação demarcatória, o valor da causa 
deve corresponder à estimativa oficial  para lançamento do imposto,  consoante a regra 
contida no art. 259, VII, do Código de Processo”.

Inconformada,  recorre  o  agravado  aduzindo  que  “houve  inegável 
dissídio jurisprudencial, vez que a jurisprudência pátria sobre a matéria é no sentido de 
que deverá prevalecer  o  valor da causa atribuído à exordial  quando restar  impossível 
estabelecer  uma  estimativa  oficial  do  valor  econômico  imediato  em  sede  de  Ação 
Demarcatória”.

Argumenta ter havido “negativa de vigência e violação ao art. 258 do 
CPC,  pois  o  embargante não sabe sequer qual  será o  seu proveito econômico no feito 
principal, ou seja, não sabe sequer se terá, de fato, o reconhecimento de área invadida, e 
ainda, em caso positivo, qual será a área realmente reconhecida como sua nos autos do 
feito principal”.

Requer seu a Corte se manifeste sobre a suposta negativa de vigência 
e violação ao art. 258, do CPC, e sobre o dissídio jurisprudencial, além de apontar qual o 
valor da causa no feito principal.

É o relatório. 



VOTO

A pretensão do embargante não merece acolhida, uma vez que se 
destina  ao  reexame  da  matéria,  finalidade  esta  incabível  em  sede  de  embargos  de 
declaração, cuja natureza integrativa veda tal possibilidade.

Perceba-se que o próprio recorrente revela seu inconformismo com a 
interpretação e a argumentação adotada na decisão. Como bem assentou o Ministro Luiz 
Fux,  “o inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, 
não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 
obscuridade  ou  erro  material,  sendo  inviável  a  revisão  em  sede  de  embargos  de 
declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC”.2

De outro lado, a suposta “negativa de vigência” ao art. 258 do CPC 
também não enseja o acolhimento dos embargos, posto não se amoldar a nenhuma das 
hipóteses  do  art.  535,  que  autorizam  a  integração  da  decisão.  Eventual  equívoco  na 
interpretação da legislação federal deve ser sanado via Recurso Especial,  não sendo os 
embargos de declaração a sede adequada para essa discussão.

Por fim, também não há omissão quanto ao exato valor das custas a 
ser pago, uma vez que os autos não foram instruídos com documento apto a revelar tal 
informação, expedido pelo Município respectivo. Isto não impede, todavia, que este valor 
seja  apurado  no  primeiro  grau,  com  a  exibição  do  extrato  do  IPTU,  por  exemplo.  O 
importante é que fora fixado o parâmetro para o cálculo,  restando pendente apenas  a 
fixação do valor.

Ressalto, por fim, que o STJ “tem entendimento pacífico de que os 
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se 
a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, 
obscuridade ou contradição)”. 3

Expostas estas considerações,  rejeito os embargos de declaração. É 
como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.
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Presente representante do Ministério  Público,  na pessoa da Exma. 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


