
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2007099-08.2014.815.0000
Origem          : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator           : Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : Município de João Pessoa
Advogados   : Adelmar Azevedo Régis e outros
Embargados  : Walderez Guerra de Farias Filho, José Geni Cabral e Miriam Guerra 

   de Farias Cabral
Advogado   :  Eduardo Marcelo de Oliveira Araújo

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
DESAPROPRIAÇÃO.  VÍCIO  DO  ART.  535,  II,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. IMISSÃO  PROVISÓRIA  NA  POSSE.
LAUDO  DE  VISTORIA.  PROVA  SATISFATÓRIA.
URGÊNCIA  CARACTERIZADA.  REFORMA  DO
DECISUM.  ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão e
restando  demonstrada  a  existência  de  omissão  na
decisão  embargada,  consistente  na  ausência  de
manifestação  acerca  do  laudo  de  vistoria,  é  de  se
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acolher  os  embargos  de  declaração,  com  efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado.

-  O  laudo  de  vistoria  apresentado  é  considerado
prova  satisfatória  para  caracterizar  a  urgência  da
situação, haja vista que a obra a ser realizada pelo
ente municipal visa atender  população carente que
se encontra em área de risco iminente.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher os  embargos  de
declaração, com efeitos infringentes.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
301/310, opostos pelo Município de João Pessoa contra acórdão, fls. 289/296, que deu
provimento ao  Agravo de Instrumento interposto por  Walderez Guerra de Farias
Filho, José Geni Cabral e Miriam Guerra de Farias Cabral.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em suma, a
ocorrência  de  omissão  no  julgado  combatido,  tendo  em  vista  a  ausência  de
manifestação  acerca  do  laudo  da  Defesa  Civil,  bem  como  em  face  da  urgência
caracterizada  em  função  do  risco  iminente  de  desabamento,  porquanto  deve
prevalecer  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  em relação  aos  aspectos
formais do decreto de desapropriação, além do fato de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias deve ser contado, a partir da declaração de urgência e não da publicação
do decreto.

 

Devidamente  intimados,  os embargados
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apresentaram contrarrazões,  fls.  422/427,  onde  afirmam ausência  de  omissão,
obscuridade  ou  contradição no  decisum recorrido,  haja  vista  o  julgador  ter  se
pronunciado sobre todas as questões aventadas pelo embargante. Outrossim, alegam
a inobservância do prazo de 120 (cento e vinte) dias para o ajuizamento da ação de
desapropriação,  aliado  ao  valor  irrisório  do  bem.  Sustentam,  ainda,  a  juntada
posterior de documentação e a impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
embargos. Por fim, argumentam a inexistência de urgência na realização das obras.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do  Código  de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença
ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  omissão,  obscuridade  e
contradição.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na  hipótese  vertente,  percebe-se,  na  verdade,  a
existência de omissão no julgado rechaçado acerca de manifestação sobre o laudo de
vistoria  encartado  pela  parte  embargante  às  fls.  141/179,  o  que  altera  o  teor  do
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assunto posto a desate, pois demonstra o caráter de urgência do caso concreto, haja
vista que a obra questionada visa atender população carente que se encontra em área
de risco iminente,  inclusive com possibilidade de desabamento das edificações na
referida  localidade,  qual  seja  a  Comunidade  Saturnino  de  Brito,  no  Bairro  das
Trincheiras, consoante se observa do relatório de visita técnica,  razão pela qual as
formalidades descritas no Decreto-Lei nº 3.365/41, que embasaram o acórdão de fls.
289/286, não devem prevalecer sobre a questão social apresentada.

Dessa  forma,  entre  proteger  a  inviolabilidade  do
direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável, garantido a todos
pela  própria  Lei  Maior,  em  seu  art.  5º,  caput, ou  fazer  prevalecer,  contra  essa
prerrogativa  fundamental,  o  direito  de  propriedade  do  particular,  este  Julgador
entende a prevalência indeclinável à vida, pois os moradores da aludida localidade
estão correndo risco  físico em razão de possível desabamento de suas construções,
necessitando,  pois,  com urgência,  de  obra  imprescindível  do  Poder  Público  para
sanar tal situação.

Logo, o Magistrado deve aplicar a legislação ao caso
concreto, buscando os fins sociais e as exigências do bem comum em detrimento ao
direito  particular  de  propriedade,  consoante  o  disposto  no  art.  5º,  da Lei  de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, senão vejamos:

Art.  5º.  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais  a que ela se  dirige e  às  exigências  do bem
comum.

Por oportuno, colaciono os julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  POSSE  NOVA.
MENOS  DE  UM  ANO  E  UM  DIA.  FUNÇÃO
SOCIAL  DA  PROPRIEDADE.  LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.  RISCO  DE  LESÃO  À

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2007099-08.2014.815.0000                                                                                                                  4



DIGNIDADE  DAS  PESSOAS  QUE  ESTÃO  NO
IMÓVEL EM QUESTÃO.  (...) Em juízo  preliminar,
sem  aprofundar  a  questão  de  fundo,  verifica-se  a
incidência, neste caso, dos princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana e da função social
da  propriedade  urbana.  -  O  Superior  Tribunal  de
Justiça assumiu posição vanguardeira, ao decidir: "A
norma  de  sobre-direito  magistralmente  recomenda
ao  Juiz,  na  linha  da  lógica  razoável,  que,  'na
aplicação da lei, o Juiz atenderá aos fins sociais a que
ela  se  dirige  e  às  exigências  do  bem comum'.  Em
outras  palavras,  é  de  repudiar-se  a  aplicação
meramente  formal  de  normas  quando  elas  não
guardam sintonia com a realidade" (Recurso Especial
n.  64.124-RJ,  Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,
publicação da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes,  Tribunal  de  Justiça-MG,  Diário  do
Judiciário-MG,  16.05.1997).  (TJ-MG  -  AI:
10079120725993001 MG , Relator: Rogério Medeiros,
Data de Julgamento: 02/05/2013, Câmaras Cíveis / 14ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2013).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  CONSTRUÇÃO
EM  ÁREA  IRREGULAR.  DIREITO
CONSTITUCIONAL  À  MORADIA.  FUNÇÃO
SOCIAL  DA  PROPRIEDADE.  AUSENTE  O
CARÁTER POSSESSÓRIO. 1. Não há motivos para o
indeferimento da petição inicial, com fundamento na
inadequação  procedimental  e  inexistência  de
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interesse  de  agir,  quando  a  questão  suscitada  não
tratar de questões meramente possessórias, mas sim
de  direitos  constitucionais  mais  amplas,  como  o
direito à moradia e a função social da propriedade. 2.
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(TJ-
DF  -  APC:  20140111085119  DF  0025608-
86.2014.8.07.0018,  Relator:  GISLENE  PINHEIRO,
Data  de  Julgamento:  12/11/2014,  2ª  Turma  Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2014 .
Pág.: 275).

Diante do contexto apresentado,  verifico a urgência
das  circunstâncias  expostas  pelo  ente  municipal,  bem  como  a  necessidade  de  se
buscar o bem comum e adaptar a função social da propriedade ao caso concreto.

De outra banda, tanto a Constituição Federal como o
Código Civil  Brasileiro estabelecem a possibilidade de desapropriação pelo Poder
Público. Eis os dispositivos legais:

Art.  1.228. O proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa,  e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.
(...)
§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos
casos  de  desapropriação,  por  necessidade  ou
utilidade pública ou interesse social, bem como no
de requisição, em caso de perigo público iminente.
- negritei.

E,

Art.  182.  A  política  de  desenvolvimento  urbano,
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executada pelo Poder Público  municipal,  conforme
diretrizes  gerais  fixadas  em  lei,  tem  por  objetivo
ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções
sociais  da  cidade  e  garantir  o  bem-  estar  de  seus
habitantes.
(...)
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

Ademais,  o  Decreto 3.365/41,  que dispõe acerca da
desapropriação por utilidade pública,  fixa duas possibilidades que se coadunam à
hipótese vertente:

Art. 5º Consideram-se casos de utilidade pública:
(...)
c) o socorro público em caso de calamidade;
(...)
e)  a  criação  e  melhoramento  de  centros  de
população,  seu abastecimento  regular  de  meios  de
subsistência;

No caso de imissão prévia na posse,  por utilidade
pública, o art. 15-A, do comando normativo supracitado, vaticina a possibilidade de
divergência entre o preço  ofertado em juízo e o valor do bem, porquanto havendo
urgência na desapropriação por utilidade pública, como é a controvérsia dos autos, o
debate acerca do depósito prévio não deve obstacular a imissão provisória na posse,
haja vista que o montante provisório não se confunde com o valor definitivo, quando
da transferência do domínio.

Outrossim,  a  decisão  agravada  noticiou  que  nada
evita discussão posterior discussão acerca do valor ofertado, fl. 80:

Quanto ao valor ofertado, nada impede a discussão
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durante a tramitação do feito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

DESAPROPRIAÇÃO.  IMÓVEL  URBANO.  JUSTA
INDENIZAÇÃO.  DECRETO-LEI  N.  1.075/70.
IMISSAO  NA  POSSE.  DEPOSITO  PREVIO.  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL POSICIONA-SE NO SENTIDO DE QUE
A  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DA  JUSTA
INDENIZAÇÃO,  NAS  DESAPROPRIAÇÕES,  DIZ
RESPEITO  AO  PAGAMENTO  DO  VALOR
DEFINITIVO  DO  PREÇO  FIXADO  – SEJA  POR
ACORDO  DAS  PARTES,  SEJA  POR  DECISÃO
JUDICIAL  – EM  QUE  OCORRE  A
TRANSFERENCIA  DO  DOMÍNIO.  O  DEPOSITO
PREVIO  PERMITE  AO  DESAPROPRIANTE  A
SIMPLES  IMISSAO  NA  POSSE  DO  IMÓVEL.  A
NORMA DO ART. 3. DO DECRETO-LEI N. 1.075/70,
QUE  PERMITE  AO  DESAPROPRIANTE  O
PAGAMENTO  DA  METADE  DO  VALOR
ARBITRADO,  PARA  IMITIR-SE
PROVISORIAMENTE  NA  POSSE  DE  IMÓVEL
URBANO, JA NÃO ERA INCOMPATIVEL COM A
CARTA PRECEDENTE (RE 89.033 - RTJ 88/345 E RE
91.611 - RTJ 101/717) E NEM O E COM A ATUAL.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  NÃO
CONHECIDO. RE  141795/SP  -  SÃO  PAULO.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):  Min.  ILMAR  GALVÃO
Julgamento:  04/08/1995.  Órgão  Julgador:  Primeira
Turma. Publicação: 29-09-1995 PP-31907.
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Igualmente, a jurisprudência pátria se posiciona da
seguinte forma:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.  IMISSÃO  PROVISÓRIA  NA
POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
DEPÓSITO PRÉVIO. A imissão provisória na posse
do  imóvel  objeto  de  desapropriação,  caracterizada
pela urgência, prescinde, em princípio, de avaliação
prévia ou de pagamento integral. Na desapropriação
por utilidade pública,  havendo urgência e depósito
prévio  do  valor  previamente  arbitrado,  de  rigor  a
imissão  do  expropriante  provisoriamente  na  posse
do  bem  objeto  da  desapropriação.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  DESPROVIDO.  (Agravo  de
Instrumento Nº 70050835990, Quarta Câmara Cível,...
(TJ-RS  -  AI:  70050835990  RS  ,  Relator:  Eduardo
Uhlein,  Data  de  Julgamento:  31/10/2012,  Quarta
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 09/11/2012).

E,

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL.  DESAPROPRIAÇÃO  POR
UTILIDADE  PÚBLICA.  JUSTA  E  PRÉVIA
INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO.  ART. 15, DO DL
3.365/41.  COMPLEMENTAÇÃO  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  PAGAMENTO EM DINHEIRO.
PRECEDENTE  DA  TURMA.  1.  A  Constituição
Federal de 1988, no artigo 5º, XXIV, estabelece que
compete  à  Lei  fixar  o  procedimento  de
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desapropriação por necessidade ou utilidade pública
e por interesse social, assegurando-se ao proprietário
do imóvel, indenização prévia, justa e em dinheiro,
ressalvados  os  casos  previstos  na  Constituição
Federal.  2.  A imissão provisória na posse constitui
uma das  etapas  do  procedimento desapropriatório
(artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941) e se destina a
garantir  a  satisfação  do  interesse  público  em
circunstâncias  urgentes.  3.  Diante  da  possibilidade
de  cessação  prematura  da  posse  do  particular,  os
critérios  definidos  para  a  outorga  de  imissão  ao
poder  público  devem conduzir  a  uma indenização
razoável,  que  minimize  o  desfalque  patrimonial
sofrido  pelo  proprietário.  4.  O  Decreto-Lei  nº
3.365/1941, no artigo 15, §1º, admite a possibilidade
de  imissão  provisória  na  posse  mediante  simples
depósito judicial e independentemente de citação do
desapropriado, sendo o montante provisório fixado
unilateralmente pelo poder público refletindo a base
de  cálculo  do  IPTU  e  ITR,  que  não  corresponde
necessariamente ao valor real do imóvel. 5. Esta eg.
Corte firmou compreensão no sentido de que, em se
tratando de indenização por utilidade pública, com
fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/41, o pagamento
da complementação do valor da indenização prévia e
justa,  deve  ser  feito  em  dinheiro.  (agtr135918/PE,
Relª.  Desª.  Margarida  Cantarelli,  4ª  Turma,  DJE
06/03/2014). 6. Agravo de instrumento a que se nega
provimento. Pedido de reconsideração prejudicado.
(TRF  5ª  R.;  AGTR  0008923-48.2014.4.05.0000;  PE;
Quarta  Turma;  Rel.  Des.  Fed.  Rogério  Fialho
Moreira; DEJF 19/12/2014; Pág. 220).
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Com relação  à  juntada  posterior  da  documentação
trazida à baila, em sede de embargos, convém esclarecer que a presente decisão teve
por embasamento  o laudo de vistoria de fls.  141/179, o qual corroborou o caráter
urgente da situação narrada e não foi mencionado na decisão hostilizada, porquanto
não houve fundamentação com arrimo nos documentos acostados aos aclaratórios.

De  mais  a  mais,  os  aspectos  formais  não  devem
predominar em condições urgentes como é a do caso presente, devendo, portanto, a
omissão ser sanada.

Ante  o  exposto,   ACOLHO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  COM  EFEITOS  INFRINGENTES,  para  sanar  a  omissão
apontada, a fim de reformar o acórdão de fls. 289/296, e, por consequência, manter a
decisão de 1º grau, fls. 79/80.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  o Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura  Jansen,
Procurador de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 14 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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