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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  LIMINAR
INDEFERIDA.  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  REQUISITOS  DO  ART.  927,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.  VÍCIO
NÃO  CARACTERIZADO.  MATÉRIA RELEVANTE
AO  CORRETO  DESLINDE  DO  FEITO.  DEVIDO
ENFRENTAMENTO.  FINALIDADE  DE
REDISCUSSÃO.  VIA  INADEQUADA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Em face de a decisão embargada ter sido lançada
monocraticamente,  da  mesma  forma,  devem  os
embargos  ser  decididos,  porquanto,  por  força  do
princípio  do  paralelismo  das  formas,  essa  espécie
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recursal assimila a natureza do decisum contra o qual
se dirige.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e,
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

- Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, “Se
a  parte  não  comprovou a  existência  dos  requisitos
previstos no art. 927 do código de processo civil, não
há  como  ser  deferida  liminar  de  reintegração  de
posse.” (TJPB; AI 2004723-49.2014.815.0000; Primeira
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Ricardo
Porto; DJPB 25/08/2014; Pág. 10).

- “Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo
com  o  seu  livre  convencimento,  não  estando
obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos
apresentados  pela  parte  quando  já  encontrou
fundamento suficiente para decidir a controvérsia.”
(EDcl  no  AgRg  no  AREsp  195.246/BA,  Rel.  Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/12/2013,
dje 04/02/2014).

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

Vistos.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
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882/888, interposto por  Maria Salomé Simões de Luna e outros, contra a decisão
monocrática  de  fls.  871/878,  que  negou  seguimento  ao  Agravo  de  Instrumento
interposto, com fundamento no art. 557, do Código de Processo Civil.

 
Em  suas  razões,  sob  a  alegação  de  omissão,  os

recorrentes aduzem não ter havido manifestação acerca da realização de notificação
extrajudicial,  para  fins  de  desocupação  do  imóvel  pelos  embargados,  em  data
anterior à do ajuizamento da ação de usucapião proposta. Outrossim, sustentam a
existência de omissão no julgado, ao fundamento de não ter sido analisada a matéria
aduzida na contestação, onde os recorridos afirmam ter havido a doação definitiva
do  imóvel  em  questão,  fato  que,  na  ótica  dos  embargantes,  fulmina  tese  de
usucapião.

Contrarrazões,  fls.  893/896,  defendendo  a
inexistência e omissão no decisum e postulando a rejeição dos aclaratórios.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  entendo  por  bem  esclarecer  que,  em
face  de  a  decisão  interlocutória  embargada  ter  sido  solitariamente  proferida,  da
mesma forma, devem os embargos ser decididos, uma vez que, como é sabido, por
força  do  princípio  do  paralelismo  das  formas,  essa  espécie  recursal  assimila  a
natureza do decisum contra o qual se dirige.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CHAMAMENTO  DO  FEITO  À
ORDEM. NECESSIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL
DO  RELATOR  DO  RECURSO.  OPOSIÇÃO  DE
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA
PARA  JULGAMENTO  DO  PRÓPRIO  RELATOR,
POR  MEIO  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.
EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  ACOLHIDOS.  1.  A
jurisprudência  pacífica  desta  Corte  orienta-se  no
sentido de que os  embargos declaratórios  opostos
contra decisão monocrática devem ser julgados por
meio  de  decisão  unipessoal  do  próprio  Relator,  e
não por decisum colegiado, prestigiando-se, assim,
o princípio do paralelismo de formas. Precedentes
do STJ. 2. Portanto, faz-se necessária a anulação do
acórdão embargado, para a renovação do exame dos
embargos declaratórios,  por ato  decisório  singular
do  próprio  Relator.  3.  Embargos  declaratórios
acolhidos, para o fim acima exposto. (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no Ag 1186493/RJ, Rel. Ministro
CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/PR),  QUINTA  TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013).

De  logo,  diante  da  inexistência  de  incoerência  ou
omissão, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

Com  efeito,  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”. 

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
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pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo  os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

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  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado.

Na  hipótese,  os  embargantes  sustentam  existir
omissão  no  provimento  combatido,  ao  fundamento  de  não  ter  havido
pronunciamento  sobre  a  existência  de  notificação  extrajudicial realizada
anteriormente  ao  ajuizamento  da  ação  de  usucapião,  cuja  finalidade  era  a
desocupação  do  imóvel  pelos  recorridos,  bem  ainda  por  não  ter  existido
manifestação acerca da matéria arguida na contestação.

Todavia,  não  há  qualquer  omissão  no  julgado
impugnado,  haja vista ter  havido expressa manifestação desta  relatoria acerca de
todas as questões necessárias ao correto julgamento do feito, conforme se extrai do
excerto abaixo transcrito, fls. 874/878:

Maria  Salomé  Simões  de  Luna  e  outros buscam,
através do presente instrumental, reformar a decisão
a  quo que  julgou  improcedente  a  audiência  de
justificação e indeferiu a liminar requerida nos autos
da  Ação  de  Reintegração  de  Posse  nº  0006623-
15.2014.815.2001, ajuizada em desfavor de Raimunda
França da Silva e Carlito José da Silva.
Para  justificar  tal  pleito,  alegam  a  presença  dos
requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil,
haja  vista  ter  sido  comprovada  a  propriedade  do
imóvel,  recebido através de herança dos seus  pais,
bem assim o esbulho praticado pelos agravados, os
quais,  mesmos  após  terem  sido  notificados
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extrajudicialmente, recusaram-se a desocupar o bem
objeto da ação originária.
Sem razão contudo.
Como se sabe,  a  concessão de liminar em ação de
reintegração  de  posse  está  condicionada  ao
preenchimento dos requisitos do art. 927 do Código
de Processo Civil, quais sejam: posse anterior; prática
de turbação; continuação da posse, embora turbada;
e data de sua ocorrência. Em outras palavras, “Se a
parte  não  comprovou  a  existência  dos  requisitos
previstos no art. 927 do código de processo civil, não
há  como  ser  deferida  liminar  de  reintegração  de
posse.” (TJPB; AI 2004723-49.2014.815.0000; Primeira
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Ricardo
Porto; DJPB 25/08/2014; Pág. 10).
Eis o teor do preceptivo legal: 
Art. 927 - Incumbe ao autor provar: 
I - a sua posse; 
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
III - a data da turbação ou do esbulho; 
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação
de  manutenção;  a  perda  da  posse,  na  ação  de
reintegração.
No  caso  dos  autos,  entendo  que,  neste  momento
processual, não há como aferir o preenchimento dos
requisitos necessários ao deferimento da medida de
urgência  pleiteada,  sobretudo  pela  impossibilidade
de  verificação  da  existência  efetiva  do  alegado
esbulho praticado pelos agravados.
Isso porque,  de uma análise processual,  observa-se
que os recorridos, antes da propositura da demanda
de  origem,  ajuizarem  a  Ação  de  Usucapião  de  nº
0002854-96.2014.815.2001,  fl.  89,  onde alegam posse
mansa  e  pacífica  do  bem  objeto  da  demanda
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originária há mais de 11 (onze) anos. 
Sendo assim, a verificação da ocorrência ou não do
alegado  esbulho,  requisito  indispensável  para  o
deferimento do pleito recursal, somente será possível
após a apuração da veracidade dos fatos narrados,
ou seja, após a instrução processual, sendo prudente,
portanto,  a  manutenção  da  situação  fática  já
existente.
Sobre o assunto, o seguinte aresto deste Sodalício:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE
LIMINAR  C/C  PEDIDO  DE  DEMOLIÇÃO  DE
EDIFICAÇÃO.  INVASÃO  CLANDESTINA  EM
IMÓVEL.  PEDIDO DE  LIMINAR  INDEFERIDO.
POSSE VELHA. REQUISITOS AUTORIZADORES
DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  NÃO
COMPROVADOS.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
927  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  Se  a  parte  não  comprova  o  efetivo
exercício da posse, o mais prudente e recomendável
é aguardar a melhor instrução do feito,  através  da
dilação  probatória.  (TJPB;  AI  2007105-
15.2014.815.0000;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª Vanda Elizabeth Marinho Barbosa;
DJPB 14/10/2014; Pág. 11) - negritei.
E,
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE  POSSE  COM  PEDIDO  LIMINAR.
INDEFERIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO
DA  TUTELA  ANTECIPADA  RECURSAL.
DESPROVIMENTO. Para o deslinde da insurgência
é  necessário  o  exame  dos  requisitos  exigidos  ao
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manejo das demandas possessórias, estabelecidos no
art.  927 do CPC. Este dispõe ser ônus do autor da
possessória a comprovação de sua posse, a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação
ou  do  esbulho,  a  continuação  da  posse,  embora
turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse,
na ação de reintegração. Ante a ausência de prova
inequívoca,  capaz  de  respaldar  as  alegações
recursais,  deve  ser  mantida  a  decisão  de  primeiro
grau  que  indeferiu  o  pedido  liminar.  (TJPB;  AI
013.2012.002326-5/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista
Barbosa; DJPB 04/10/2013; Pág. 9) - destaquei.
Nessa  ordem  de  lições,  julgado  do  Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  AÇÃO  DE
USUCAPIÃO  AJUIZADA  ANTES  DA
POSSESSÓRIA.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  O deferimento da liminar em ação
de reintegração de posse submete-se à observância
dos pressupostos do art. 927 do CPC: posse anterior,
prática de esbulho, perda da posse em razão do ato
ilícito, e data de sua ocorrência. Ausência, nos autos,
de  prova  segura  do  esbulho,  uma  vez  que  o  réu
juntamente com terceiros ajuizou ação de usucapião,
tendo  por  objeto  a  área  objeto  da  lide,  alegando
posse por vinte e nove anos. Enquanto não apurada a
veracidade  dos  fatos,  impõe-se  a  manutenção  da
situação fática existente à época da propositura da
ação. Mantida a decisão que indeferiu a liminar de
reintegração de posse,  pois ausente a comprovação
do esbulho, requisito elencado no artigo 927 do CPC.
Negaram  Provimento  ao  Agravo  de  Instrumento.

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 2011121-12.2014.815.0000                                                                                                                                         8



(Agravo  de  Instrumento  Nº  70061164166,  Décima
Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Nelson  José  Gonzaga,  Julgado  em
30/10/2014).  (TJ-RS  -  AI:  70061164166  RS,  Relator:
Nelson  José  Gonzaga,  Data  de  Julgamento:
30/10/2014,  Décima  Oitava  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia  04/11/2014)  -
grifei.
Pelas  razões postas,  não tendo sido comprovado o
preenchimento dos requisitos do art. 927, do Código
de  Processo  Civil,  deve  ser  mantida  a  decisão
hostilizada.

Com  efeito,  analisando  o  teor  do  excerto  acima
transcrito,  percebe-se  que  a  fundamentação  utilizada  no  decisum embargado  foi
suficiente para formar o convencimento deste julgador, pois as questões relevantes à
resolução da controvérsia foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do
instrumental.  Assim,  a  análise  da  temática  referente  à  existência  de  notificação
extrajudicial realizada em data anterior à do ajuizamento da ação de usucapião não
resultaria em qualquer alteração do que restou decidido no provimento embargado,
sendo desnecessária, portanto, manifestação acerca de tal questão.

Ademais,  como  é  sabido,  o  magistrado  não  está
obrigado a rebater na sua decisão um a um dos argumentos trazidos pelas partes,
sendo suficiente a utilização de motivação que justifique o entendimento adotado.
Em outras palavras, “Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento,  não  estando  obrigado  a  rebater,  um  a  um,  os  argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a
controvérsia. (EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min. Napoleão nunes maia
filho, julgado em 17/12/2013, dje 04/02/2014).

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
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DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS
EMBARGOS.  Constatado  que  a  insurgência  do
embargante  não  diz  respeito  a  eventual  vício  de
integração  do  acórdão  impugnado,  mas  à
interpretação que lhe foi desfavorável,  é  de rigor a
rejeição  dos  aclaratórios.  O  reexame  de  matéria  já
decidida com a simples intenção de propiciar efeitos
infringentes ao decisum impugnado é incompatível
com  a  função  integrativa  dos  aclaratórios.  “o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos  trazidos  pela  parte,  desde  que  os
fundamentos  utilizados  tenham  sido  suficientes
para embasar a decisão”. […]. (TJPB; EDcl 0000288-
64.2010.815.0531;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 11/06/2014;
Pág. 14) - destaquei. 

Da mesma forma, não há que se falar em omissão no
que diz respeito a não apreciação da matéria aduzida na contestação, porquanto,
nesta sede de cognição, cabe tão somente analisar o preenchimento dos requisitos do
art. 927, do Código de Processo Civil, o que é necessário para fins de deferimento da
liminar de reintegração de posse.

Desse modo,  não vislumbro omissão alguma a ser
sanada, ficando evidente a intenção dos embargantes de rediscutir a matéria já posta
em análise  e  reformar a  decisão,  fazendo prevalecer  seu entendimento,  sendo tal
procedimento inadmissível na via do recurso de integração, eis que “Os embargos de
declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura
existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.”
(EDcl no REsp 615.047/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Câmara, julgado
em 03/05/2012, DJe 09/05/2012).
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Se as partes dissentem dos fundamentos narrados no
decisum combatido  deve  valer-se  do  recurso  adequado  para  impugná-los,  não  se
prestando  os  embargos  declaratórios  para  tal  finalidade.  Significa  dizer,  “Os
embargos  de  declaração  não  se  prestam  para  provocar  o  reexame  de  matéria  já
apreciada.”  (STJ  -  EDcl  nos  EDcl  no  AREsp:  141652  RJ  2012/0019484-1,  Relator:
Ministro  João Otávio  de  Noronha,  Data  de  Julgamento:  22/05/2014,  T3 –  Terceira
Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).

Logo,  vê-se  que o decisório  combatido foi  nítido e
objetivo,  inexistindo  qualquer  vício  a  ser  sanado,  tendo  referido  decisum apenas
acolhido posicionamento diverso do sustentado pelas partes inconformadas.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

P. I.

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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