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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA  APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º
0000346-27.2009.815.0491.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Uiraúna. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTES: Maria Olímpio da Cruz e outros.
ADVOGADO: José Airton Gonçalves Abrantes (OAB/PB nº 9.898).
EMBARGADO: Município de Uiraúna.
ADVOGADO:  Herleson  Sarlan  Anacleto  de  Almeida  (OAB/PB  nº  16.732)  e  Elicely  Cesário
Fernandes (OAB/PB nº 13.168).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA
NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO
DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
EM  SEDE  DE  EMBARGOS.  RECURSO  MERAMENTE  PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO.

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

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios  na  Apelação  Cível  e  Remessa  Necessária  n.º  0000346-
27.2009.815.0491,  em que  figuram como Embargantes  Maria  Olímpio  da  Cruz,
Maria Luziete Olímpio da Cruz, Leônidas Olímpio da Cruz, Evandro Olímpio da
Cruz, Luiz Ferreira da Cruz Filho, José Cláudio Olímpio da Cruz, Antônio Carlos
Olímpio da Cruz, Maria Luciene Olímpio da Cruz Asselino, Lucibete Olímpio de
Sousa,  Maria  Lucineide  Olímpio  de  Morais,  Maria  Luismar  Olímpio  de  Sousa,
Maria  Luzinete  Olímpio  da  Silva  e  Maria  Luzinete  Olímpio  da  Cruz e  como
Embargado o Município de Uiraúna.

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

VOTO.

Maria  Olímpio  da  Cruz,  Maria  Luziete  Olímpio  da  Cruz,  Leônidas
Olímpio da Cruz, Evandro Olímpio da Cruz, Luiz Ferreira da Cruz Filho, José
Cláudio Olímpio da Cruz, Antônio Carlos Olímpio da Cruz,  Maria Luciene
Olímpio  da  Cruz  Asselino,  Lucibete  Olímpio  de  Sousa,  Maria  Lucineide
Olímpio de Morais, Maria Luismar Olímpio de Sousa, Maria Luzinete Olímpio
da Silva e Maria Luzinete Olímpio da Cruz opuseram Embargos de Declaração
contra o Acórdão de f. 220/222-v, que deu provimento à Remessa Necessária e à
Apelação interposta pelo Município de Uiraúna, reformando a Sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, f. 388/390, para julgar improcedente o
pedido, ao fundamento de que não houve qualquer ilegalidade por parte da negativa



da Administração Municipal, eis que eles não demonstraram o preenchimento dos
requisitos necessários para a obtenção do alvará de construção requerido.

Em suas razões recursais, f. 232/236, sustentaram que o Acórdão incorreu em
omissão, por supostamente não haver se manifestado acerca da alegação de que o
ato administrativo que negou a expedição do alvará de construção foi desprovido de
motivação, finalidade e fundamentação jurídica, requisitos de sua validade.

Afirmaram que a matéria discutida nestes autos não diz respeito à existência
de direito de construir às margens da rodovia federal, mas, tão somente, à validade
do ato administrativo que impediu a realização da obra.

Pugnaram  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  que  seja  corrigido  o
suposto  defeito  indicado  e,  dando-lhes  efeito  modificativo,  o  Acórdão  seja
reformado,  com  o  consequente  desprovimento  da  Apelação  e  da  Remessa
Necessária, mantendo-se a Sentença proferida pelo Juízo.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos  no art.  1.022,  do CPC/2015,
possuindo como pressuposto a presença de omissão, contradição ou obscuridade na
Decisão embargada.1

Consoante restou consignado no Acórdão embargado, com o ajuizamento da
presente  Ação,  os  Embargantes  pleiteiam  a  declaração  de  nulidade  do  ato  da
Administração Municipal  que indeferiu  o requerimento  de expedição de licença
para a realização da obra no imóvel localizado na Rua Poeta Francisco Evaristo, nº
202, Bairro do Garrafão, Município de Uiraúna, de sua propriedade, bem como a
expedição do respectivo alvará de construção.

Ao contrário do que alegaram os Recorrentes nas razões dos Aclaratórios, o
Acórdão enfrentou de forma clara e coerente as questões trazidas no Apelo e postas
em  discussão  nestes  autos,  concluindo  que  o  indeferimento  por  parte  do  Ente
Público foi devidamente fundamentado, em razão de o referido imóvel estar situado
em área não edificante, faixa de domínio da Rodovia Estadual PB 391, bem como
que era ônus dos Autores, ora Embargantes, demonstrar fato constitutivo do direito
pleiteado, qual seja, a regularidade da construção que se pretendia realizar, senão,
veja-se:

Com o ajuizamento da presente Ação, os Recorridos pleiteiam a declaração de
nulidade do ato da Administração Municipal  que indeferiu o requerimento de
expedição de licença para a realização da obra no mencionado imóvel, bem como
a  expedição  do  respectivo  alvará,  sustentando  haver  preenchido  todos  os
requisitos exigidos pela legislação municipal.

O indeferimento por parte do Ente Público, f. 53/54, se deu ao fundamento de
que o imóvel em que se pretende realizar  a  obra estaria  situado em área não
edificante, faixa de domínio da Rodovia Estadual PB 391, edificado à beira da

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.



faixa de rolamento, sem passeio público ou recuo, em suposta violação ao art. 4º,
III,  da  Lei  Federal  nº  6.766/1979,  que  estabelece  normas  e  condições  para  o
parcelamento, ocupação e uso do solo urbano. […]

O pedido foi julgado procedente, por ter o Juízo entendido que inexiste nos
autos elemento de prova que ateste, peremptoriamente, que o imóvel realmente se
encontra a menos de quinze metros da Rodovia PB 391.

Em que pese o entendimento adotado na Sentença, incumbe à parte autora o
ônus probatório de fato constitutivo de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I,
do CPC/2015.

In  casu,  considerando  que  a  pretensão  dos  Autores,  ora  Apelados,  é  o
recebimento  de  alvará  para  a  construção,  caberia  a  eles  comprovar  de  forma
categórica o preenchimento de todos os requisitos que autorizassem a expedição
da permissão. […]

Não há, portanto, como reconhecer qualquer ilegalidade por parte da negativa
da  Administração  Municipal,  eis  que  não  demonstrado  o  preenchimento  dos
requisitos necessários para a obtenção de alvará de construção, em consonância
com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, pelo que a Sentença deve
ser reformada.

Ressalto  que  a  validade  do  ato  administrativo  que  embargou  a  obra,
também  emanado  da  Administração  Municipal,  supostamente  perpetrado  sem
prévio procedimento administrativo, em desrespeito ao princípio do contraditório e
da ampla defesa,  está sendo objeto da controvérsia instaurada nos autos da Ação
Declaratória  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  (Proc.  nº
049.2009.000.017-2), fugindo à discussão travada nesta demanda.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, vislumbrando-se, ao revés, nítida
intenção de rediscussão do mérito expressa e coerentemente decidido, em patente
desconformidade  com  incisos  I  e  II  do  art.  1.022  do  Código  de  Processo
Civil/2015.

Posto  isso,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram
interpostos apenas para ensejar a rediscussão da matéria, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de julho de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


