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ACÓRDÃO
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ADVOGADO: Davi Tavares Viana e outros.
EMBARGADO: Valmont Toscano Varandas e outros.
ADVOGADO: Émerson de Almeida Fernandes e outros.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  AÇÃO 
DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO PAVIMENTO DA 
COBERTURA DE  CONDOMÍNIO.  NULIDADE POR JULGAMENTO  EXTRA 
PETITA.  ACOLHIMENTO  PARCIAL,  PARA AFASTAR  A DETERMINAÇÃO 
DO JUÍZO DE RETIFICAÇÃO DA  ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 
VENDA DO IMÓVEL DA PARTE RÉ.   CONDÔMINO QUE ESTENDEU SUA 
POSSE  PARA  O  PAVIMENTO  DA  COBERTURA  DO  EDIFÍCIO,  COM  A 
CONSTRUÇÃO  DE  PISCINA,  QUIOSQUE  E  OUTRAS  BENFEITORIAS. 
PERÍCIA CONCLUDENTE. DESFAZIMENTO  DAS  OBRAS  REALIZADAS. 
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE. 
REITERAÇÃO DOS  ARGUMENTOS.  PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1.  Os  Embargos  de  Declaração  que,  a  pretexto  de  sanar  inexistentes  omissão, 
contradição  ou  obscuridade,  instauram  nova  discussão  a  respeito  de  matéria 
expressa e coerentemente decidida pelo Acórdão embargado hão de ser rejeitados.

2.  Fundamentando a decisão de forma clara  e  suficiente,  não está  o  magistrado 
obrigado a se pronunciar sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo 
recorrente. Precedentes do STJ.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios na Apelação Cível n.º  0045755-31.2004.815.2001, em que figuram 
como  Embargante  Waldemar  Costa  Aranha e  Embargados Valmont  Toscano 
Varandas e outros.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em 
conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Waldermar  Costa  Aranha opôs  Embargos  de  Declaração contra  o 
Acórdão de f. 513/516-v, que desproveu os agravos retidos, acolheu parcialmente a 
preliminar de nulidade da Sentença, para afastar a determinação de retificação da 
Escritura Pública de Compra e Venda do apartamento 801, no Edifício Santa Luíza, 
excluindo desta a menção à existência de área de lazer na cobertura, bem como 
considerou prejudicadas as preliminares de extinção do feito por inadequação da via 



procedimental eleita e a prejudicial de prescrição, rejeitou as preliminares de falta 
de interesse processual e de ilegitimidade ativa ad causam dos Apelados, negando, 
no mérito, provimento à Apelação por ele interposta, ao fundamento de que a área 
objeto do litígio, pavimento da cobertura do Edifício Santa Luíza, sendo de uso 
comum, não integra o imóvel do Embargante.

Em  suas  razões  recursais,  f.  519/530,  o  Embargante  apontou  suposta 
contradição  constante  do  Acórdão,  uma  vez  que  este  reformou  parcialmente  a 
Sentença, mantendo o registro da área sob litígio junto ao imóvel do Réu, porém 
determinou a demolição de todas as benfeitorias construídas na área da cobertura.

Sustentou que o Acórdão incorreu em obscuridade, ao fundamento de que, 
mantida a  integralidade do registro do imóvel,  o Embargante deve continuar  na 
posse e propriedade da área de lazer, sem, contudo, dela poder dispor.

Alegou  a  ocorrência  de  omissão,  porquanto  o  Acórdão  embargado  não 
consignou o motivo de haver negado vigência aos arts.  128, 213, 214, 215, 219, 
249, 250, 274, 297, 300, 301, 460 e 938, todos do Código de Processo Civil, e aos 
arts. 364, 481, 1.228, 1.231, 1.245 e 1.255, estes do Código Civil.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  que  sejam corrigidos  os 
supostos defeitos apontados e julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a 
anulação da Sentença.

Nas  Contrarrazões,  f.  538/542,  o  Embargado  sustentou  a  ausência  dos 
requisitos necessários à oposição de Embargos Declaratórios,  pugnando, ao final, 
pela sua rejeição.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 535, do CPC, possuindo 
como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na Decisão 
embargada.1

O  Embargante  apontou  a  existência  de  contradição  e  obscuridade no 
Acórdão,  baseando-se na afirmação de que a manutenção da  Escritura Pública de 
Compra e Venda do apartamento 801, sem a exclusão da menção à área de lazer na 
cobertura  do  edifício,  contraria  a  determinação  de  demolição  das  benfeitorias 
construídas na referida área comum.

Não se configura a alegada obscuridade, posto que o Acórdão  embargado, 
acolhendo parcialmente a preliminar de julgamento  extra petita, apenas verificou 
que a Sentença, ao determinar a retificação da Escritura Pública de Compra e Venda 
do apartamento, extrapolou o pedido formulado na Inicial, consistente na suspensão 
da obra e demolição da piscina e do quiosque construído na área de cobertura.

1 Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 



No tocante à suposta contradição, o Acórdão enfrentou de forma expressa, 
clara e coerente as questões trazidas no Apelo, concluindo que o registro público do 
imóvel  não  outorga  ao  Embargante  a  referida  área  de  lazer,  conforme  restou 
demostrado na perícia realizada, f. 258, não havendo que se falar em obstáculo à 
demolição  determinada,  conforme  se  verifica  de  trecho  do  Acórdão,  a  seguir 
transcrito:

Quanto  ao  reconhecimento  da  área  objeto  do  litígio,  pavimento  da  cobertura  do 
Edifício Santa Luíza,  como sendo de uso comum, denota-se da Escritura Pública de 
Compra e Venda que a soma da área privativa do apartamento n.º 801 do Edifício Santa 
Luíza (293,32m2) com a de uso comum (83,55m2), perfaz um total de 376,87m2, o que 
não  deixa  margem  para  a  interpretação  dada  pelo  Apelante  ao  conteúdo  da  parte 
descritiva do referido documento, no sentido de que a área da cobertura do imóvel,  
correspondente a 192m2, possa integrar o seu imóvel, tornando despiciendo o debate a 
respeito da não obstacularização do acesso à cobertura aos demais condôminos. 

O memorial  descritivo do imóvel, os quadros de área da NB-140, registrados em 
Cartório, os projetos arquitetônicos e estruturais aprovados pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa em 17/09/1984, registrados junto ao CREA-PB em 03/09/1984 e Corpo de 
Bombeiros  (processo  n.º  142/1984),  f.  264/292,  corroboram  com  as  especificações 
constantes na escritura pública, conforme evidenciado no Laudo Pericial, f. 258.

Ressalte-se, ainda, que ao responder o quesito n.º 11, o perito judicial foi conclusivo 
ao  atestar  que  os  registros  do  condomínio  não  contemplam nenhuma área  de  lazer, 
tampouco que o pavimento de cobertura pertença privativamente ao apartamento n.º 801 
de propriedade do Apelante, o que coaduna com o art. 4º da Convenção do Condomínio, 
f. 293, e o art. 1.331, § 5º, do Código Civil.

Não resta dúvidas de que ambos os Julgados decidiram que o pavimento da 
cobertura  não  integra  o  imóvel  do  Embargante,  sendo  de  uso  comum  do 
Condomínio.

Quanto  às  omissões  alegadas,  saliente-se  que  o  Acórdão embargado não 
negou  vigência  a  qualquer  dispositivo  legal,  ao  contrário  do  que  alega  o 
Embargante, não estando o magistrado obrigado a se pronunciar sobre todas as teses 
e dispositivos legais suscitados pelo Recorrente.

Os  dispositivos  128  e  460  do  CPC  supostamente  negligenciados  pelo 
Acórdão dizem respeito à teoria da substanciação, que veda a incongruência entre a 
causa de pedir inicial e a fundamentação da decisão, o que não ocorreu, posto que o 
Acórdão se limitou à controvérsia suscitada na exordial, relativa à propriedade da 
área de lazer da cobertura do edifício e o desfecho das benfeitorias ali construídas.

O Embargante,  baseando-se nos arts. 213, 214, 215, 219 e 249, 250, 274, 
297, 300, 301 e 938, todos do CPC,  e nos arts. 364 e 1.245, §2º, do CC, alega 
violação  ao  devido  processo legal  e  cerceamento  de  defesa,  porquanto  não  foi 
citado novamente após a conversão da Ação de Nunciação em Ação Demolitória, 
matéria enfrentada pelo Acórdão embargado, que julgou prejudicada a preliminar de 
extinção do feito por inadequação da via procedimental em virtude da modificação 
da  natureza  da  causa,  ao  fundamento  de  que  o  acolhimento  de  preliminar  para 
desconstituir  parcialmente  a  Sentença  caracteriza  circunstância  prejudicial  para 
análise de outras preliminares.

Tampouco houve negativa de vigência aos arts. 481, 1.228, 1.231 e 1.255 do 
Código Civil, que tratam do adquirente de boa-fé e seu direito a indenização pelas 
benfeitorias construídas em terreno alheio, uma vez que tal matéria não é objeto da 



presente  lide,  devendo  ser  enfrentada  em  eventual  ação  regressiva  contra  o 
vendedor. 

A  falta  de  menção  expressa  à  alegação  de violação  literal  de  lei  não  é 
requisito  para  a  oposição  de  Embargos  Declaratórios  se  a  decisão  restou 
suficientemente fundamentada, como já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal 
de Justiça2.

O STJ3 pacificou o entendimento de que mesmo os embargos opostos com 
objetivo  de  prequestionamento,  deve  o  embargante  demonstrar  as  figuras  da 
obscuridade, contradição ou omissão, sob pena de rejeição.

2 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO 
PÚBLICO.  APROVAÇÃO  DENTRO  DO  NÚMERO  DE  VAGAS  PREVISTO  NO  EDITAL. 
DIREITO  SUBJETIVO  À  NOMEAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS  NO  JULGADO.  1.  A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o candidato aprovado dentro do 
número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro 
direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi classificado. 2. Precedentes: AGRG 
no RMS 30.308/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 30.459/PA, Rel. 
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 8.2.2010; RMS 27.508/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
Quinta Turma, DJe 18.5.2009. 3. Não configura omissão do julgado a falta de menção expressa a  
dispositivos constitucionais suscitados pela parte, se a decisão restou suficientemente fundamentada. 
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-RMS 31.611; Proc. 2010/0033416-0; SP; Segunda 
Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 24/08/2010; DJE 08/09/2010)

PENAL.  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM HABEAS  CORPUS.  ART.  214,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO  PENAL.  INEXISTÊNCIA  DAS  OMISSÕES  APONTADAS.  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  JÁ  APRECIADA.  IMPROPRIEDADE. 
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. I - 
São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, 
omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro  
material,  consoante  entendimento  preconizado  pela  doutrina  e  jurisprudência,  sendo  possível, 
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - Inviável, entretanto, a 
concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de omissão na 
decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já incisivamente apreciada. III - Não 
configura omissão do julgado a falta de menção expressa a dispositivos constitucionais suscitados  
pela parte, se a decisão restou suficientemente fundamentada. Embargos rejeitados. (STJ; EDcl-HC 
149.639; Proc. 2009/0194639-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 19/08/2010; DJE 
20/09/2010)  

“Não  configura  omissão  ou  obstáculo  do  julgado  a  falta  de  menção  expressa  a  dispositivos  
suscitados pelas partes, se a decisão restou suficientemente fundamentada, haja vista que o juiz não 
está adstrito ao alegado pelas partes nem se obriga a rebater um a um seus argumentos, quando já  
encontrou razões bastantes para firmar seu entendimento.” (STJ, EDECL no RMS nº 17.228/DF, 
Sexta Turma, Rel. Min. PAULO MEDINA, J. 06/04/2004)

“Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o Acórdão que decide a questão por inteiro, sendo 
desnecessário que o Tribunal desafie todos os dispositivos legais e constitucionais desejados pelo 
recorrente.”  (STJ,  Resp.  nº  286.176-0-SP,  Terceira  Turma,  Rel.  Min.  CARLOS  ALBERTO 
MENEZES DIREITO, j. 18/10/2001, BSTJ 01/2002, Pág. 37 e RSTJ 170/306)

3 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO Nº 168/STJ. ANÁLISE 
DE  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS  CONSTITUCIONAIS.  VÍCIOS  INEXISTENTES. 
RECURSO  REJEITADO.  1.  Os  Embargos  Declatórios  opostos  com  objetivo  de 
prequestionamento, para fins de interposição de Recurso Extraordinário, não podem ser acolhidos 
se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. 2. Embargos de declaração 
rejeitados (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de  
Assis Moura, Corte Especial, j. em 18/12/2013, p. em 03/02/2014).



Ausentes  quaisquer  dos  requisitos  de  admissibilidade,  o  caráter 
prequestionatório  que  o  Embargante  deseja  emprestar-lhe  não  tem  como  ser 
acolhido, visto que o aludido Acórdão dissecou toda a matéria discutida, inexistindo, 
portanto, qualquer eiva de omissão ou contradição a ser sanada.

Pretende  o Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente 
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal4.

Posto isso, rejeito os Embargos.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA DE  VÍCIOS. 
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade 
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por  
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos 
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que 
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o 
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do decisum, 
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1.222.863/PE,  Rel.  Ministro  castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  13/6/2011).  3.  Embargos 
manejados  com  nítido  caráter  infringente,  onde  se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente 
decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel.  
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).


