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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO
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REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

– Não  ocorrendo  nenhuma  das  hipóteses
previstas no art.  535 do CPC, impõe-se a rejeição
dos  Embargos,  eis  que  não  se  prestam  para
rediscussão de matéria já enfrentada no Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, REJEITAR os Embargos Declaratórios,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.219.

RELATÓRIO

João  Roberto  de  Sousa  Camboim e  José  Joacyr  de  Sousa

Camboim  interpuseram, tempestivamente, Embargos Declaratórios, alegando

padecer de omissão e contradição o Acórdão de fls.131/164, através do qual a

Primeira  Câmara Cível, julgando a Apelação Cível pelos  Embargantes

interposta, negou  provimento  ao Apelo, mantendo  a  Sentença  recorrida  de

procedência da demanda.
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Nas razões recursais,  aduz os  Embargantes que o Acórdão

padece de omissão,  contradição em relação as provas produzidas no feito,

afirmando a posse de boa-fé  praticada e  reiterando a  confusão no que se

refere a numeração dos lotes. Por fim, reiterou a omissão quanto ao pedido de

perdas e danos.

É o relatório. 

VOTO

De  início,  passo  a  analisar  as  condições  dos  Embargos

Declaratórios que, segundo o rol taxativo do art. 535 do Código de Processo

Civil,  só é cabível  quando houver,  na decisão,  obscuridade,  contradição ou

omissão.

É  necessária,  para  seu  acolhimento,  a  presença  de  alguns

desses pressupostos. Inexistindo-os impõe-se sua rejeição.

Os  Embargantes  alegam  omissão,  contradição  contida  na

decisão de fls. 131/134, porém, aponta questão já discutida por esta Corte de

Justiça  referente  a  turbação na posse da parte  autora  e  a  procedência  do

interdito proibitório, sem trazer qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

No  caso  vertente,  como  se  extraí  das  razões  recursais  os

Embargantes  recorrem  em  razão  da  inconformidade  com  o  julgado

pretendendo,  tão  somente,  rediscutir  matéria  posta  nos  autos.  Isto  porque,

restou devidamente comprovado nos autos que o Sr.  José Joacir de Sousa

Camboim é proprietário do lote n.º 07 (fl.32) e não do n.º 08, este pertecente ao

Embargado, conforme Escritura Pública de fls.12/17. 

De outra banda, no caso, restou demonstrado que a benfeitoria

alegada foi realizada quando o Embargante exercia a posse de má-fé sobre o

bem,  porque  inconteste  que  a  ocupação  se  deu  de  forma  indevida,  sem

autorização da parte autora. 

2



Embargos de Declaração nº 0015875-32.2013.815.0011

Assim,  se  fosse  o  caso,  caberia  a  indenização  unicamente

pelas  benfeitorias  necessárias.  Todavia,  não  é  esse  o  caso  dos  autos,

considerando que houve a edificação, tão somente, de um muro a qual, gize-

se, não se trata de benfeitoria necessária, já que a aludida construção não tem

por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore.

Dito isto, tenho que deve ser mantida a decisão embargada,

pois não estão configuradas nenhum dos vícios previstos no art. 535, incisos I

e II, do Código de Processo Civil. Sendo assim, repito, é nítida a intenção dos

embargantes de rediscutir a matéria relativamente a procedência do interdito

proibitório.

Friso,  o  Acórdão  Embargado  não  padece  dos  vícios  da

omissão, contradição e/ou obscuridade na medida que apreciou a demanda de

forma  clara  e  precisa,  bem  destacando  os  motivos  e  fundamentos  que

conduziram a manutenção da Sentença de primeiro grau.

A respeito, assim já se manifestou a Terceira Seção do STJ: 

Examinado,  portanto  os  primeiros  aclaratórios,  tem-se
que  a  via  eleita  não  constitue  recurso  de  revisão,
sendo  inadmissível  se  a  decisão  embargada  não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta de omissão, obscuridade e contradição no v.
acórdão, pretende a embargante a rediscussão, sob
nova roupagem,  da matéria  já apreciada.  (EDcl  nos
EDcl  no  MS  14433/  DF,  Ministro  Felix  Fischer,
25/03/2015).

No mesmo sentido, recentemente, entendeu a Terceira Turma

do STJ:

1.  Inexistentes  as  hipóteses do art.  535  do  CPC,  não
merecem acolhida os segundos embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.

2.  Os  embargos  de  declaração  não  se  prestam  à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 527021 /
PE,  Ministro  Moura  Ribeiro,  Terceira  Turma,  j.  em
19/03/2015).
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Sabidamente, o sistema do livre convencimento motivado do

juiz, que vige no direito processual civil brasileiro, permite que o julgador seja

soberano no exame das provas trazidas aos autos, podendo decidir de acordo

com  a  sua  convicção,  não  ficando  o  Magistrado  adstrito  aos  argumentos

esposados pelas partes e os artigos de lei que são de interesse da parte em

prequestionar, podendo adotar aqueles que julgar adequados para compor o

litígio.

Saliento  que  não  servem  os  Embargos  Declaratórios  como

questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma,

a indagar a interpretação desenvolvida pelo Julgador, tampouco, ao reexame

da causa. 

Destarte,  prestando-se  os  Embargos  Declaratórios,  via  de

regra  para  sanar  obscuridades,  omissões  ou  contradições,  e,  não  se

vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie

recursal, não prospera a irresignação dos Embargantes.

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS,

mantendo a Decisão Embargada.

É o voto.

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

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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