
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  00092395-14.2012.815.2001  —  12ª  Vara  Cível  da
Capital
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante :  Hildon Antônio Costa 
Advogado : George Otávio Brasilino Olegário  (OAB/PB 15.013)
01 Embargado: Ministério Público da Paraíba
02 Embargado: Odaiza Gomes Amorim por seus substitutos processuais
Advogado : José Martinho Lisboa (OAB/PB 707)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ ANALISADA.  IMPOSSIBILIDADE.   AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.

Os  embargos  declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos  omissos,
obscuros ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame de
matéria decidida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado,  por unanimidade,  em rejeitar os Embargos,  nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se de  Embargos Declaratórios opostos por  Hildon Antônio
Costa  contra Acórdão de fls. 274/278 proferido nos autos em tela,  alegando omissão no
julgado. 

Na  decisão  embargada,  esta  Egrégia  Terceira  Câmara  negou
provimento às apelações cíveis interposta em face da sentença de fls. 196/200 prolatada pelo
Juízo da  12ª  Vara Cível  da Capital  que,  nos  autos  da  Ação de  Usucapião  movida  por
Odaíza Gomes Amorim em desfavor do ora embargante apelante,  julgou procedente a
ação de Usucapião, para declarar a prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide em favor
dos sucessores de Odaíza Gomes Amorim, promovente falecida no curso da demanda.

Inconformado,  o  promovido  ora  embargante  aduz  omissão  no
julgado, porquanto teria deixado de observar que, dos documentos acostados, restou provada
a inexistência de posse mansa e pacífica da autora e, ainda, que o Acórdão não se manifestou
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acerca da clandestinidade da posse da promovente,  pugnando pelo prequestionamento da
matéria. (fls. 280/285)

Contrarrazões pelos embargados às fls. 289/295 e 299/302.

É o relatório.  Voto.

Cuidam-se  os  autos  de   ação  de  usucapião  movida  por Odaiza
Gomes Amorim em face de Hildon Antônio Costa, tendo como objeto o terreno situado a
Rua  Monsenhor  Almeida,  nº  281,  bairro  de  Jaguaribe,  nesta  Capital,  do  qual  a
promovente afirma que detém a posse mansa e pacífica há mais de 15 anos, tendo a sentença
julgado procedente o pedido. 

Irresignados, o Ministério Público e o promovido  moveram recursos
apelatórios, tendo esta Egrégia Terceira Câmara negado provimento, mantendo a sentença
em todos os seus termos. 

É contra esta decisão que o embargante se insurge, alegando omissão
no julgado, conquanto teria deixado de se manifestar acerca da ausência de posse mansa e
pacífica da promovente e, ainda, acerca da sua posse clandestina. 

Pois bem. 

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

A omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  da  decisão
embargada que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema
relevância para o deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte. 

A partir dessa definição, vê-se que a decisão não apresenta omissão,
pois  todos  os  pontos  relevantes  para  o  deslinde  da  causa  foram observados,  destacando
inclusive  que  os  argumentos  do  segundo  apelante,  tampouco  a  documentação  por  este
acostada, são suficientes para desconstituir a posse mansa e pacífica da promovente.

Nesse raciocínio, tampouco subsiste a alegação do embargante de
que  a  decisão  embargada  não  se  manifestou  acerca  da  clandestinidade  da  posse  da
promovente,  considerando que o apelante/promovido detinha a posse indireta do terreno,
caracterizada pelos contratos de locação acostados. Veja-se excertos: 

“Os apelantes visam desconstituir o requisito de “posse mansa e pacífica
por mais de 15 anos” sob o argumento de que o imóvel objeto da lide
integra o lote do terreno localizado na mesma rua sob o numeral  211, o
qual  foi  objeto  de  contrato  de  locação  entre  o  promovido  e  Laércio
Alexandrino de Lima (fls. 36/39). 

Ora, muito embora, numa comparação dos documentos de fls.  16, 77 e
118,  verifique-se  que,  de  fato  o  imóvel  de  nº  281,  quando  do
desmembramento  e  remembramento  dos  terrenos  herdados  pelo
promovido, passou a integrar o “LOTE DE TERRENO caracterizado pela
letra A”, do qual faz parte também o terreno de nº 211, objeto do contrato
de locação, tal informação não é suficiente para descaracterizar a posse
mansa e pacífica exercida por mais de quinze anos pela promovente. 
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Nesse raciocínio, não subsiste a afirmação do promovido de que a área
também serviria como saída de emergência para o galpão construído pelo
locatário do imóvel de nº 211, uma vez que, não há qualquer acesso ao
terreno  pelos  fundos  do  galpão  locado.  Ao  contrário,  colhe-se  dos
depoimentos testemunhais que a autora construiu um muro nos fundos do
terreno desde que se mudou para o local há mais de 15 anos. 

Destaque-se, ainda, que o IPTU do imóvel de nº 281 somente foi pago no
ano  de  2013,  após  o  ajuizamento  da  demanda,  o  que  mais  uma  vez
evidencia a posse mansa e pacífica da promovente por mais de 15 anos. 

Por  fim,  a  declaração  esclarecendo  a  possibilidade  de  utilização  do
terreno como saída de emergência pela locatária, contraria o fato de que
já havia um muro delimitando a área quando o imóvel  de nº  211 foi
locado e o único acesso à área se dá por um portão a partir da casa de nº
287, onde residia a “de cujus”.  

Assim, no caso em tela, como bem entendeu o Juízo  a quo, vislumbra-se
do aparato probatório contido nos autos, que a promovente ocupou como
seu, há mais de quinze anos, o imóvel na  Rua Monsenhor Almeida, nº
281, bairro de Jaguaribe, nesta Capital, sem que tivesse havido oposição
do promovido, atendendo os requisitos essenciais para a configuração da
usucapião extraordinária.” (GRIFO NOSSO)

Pois bem. O que se verifica, na verdade, é que o embargante não se
conformou  com  a  decisão  contrária  as  suas  pretensões  e,  para  tanto,  lançou  mão  dos
declaratórios de maneira totalmente infundada.

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo.  Des. Saulo  Henriques
de  Sá  e  Benevides. (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr.
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque.  

Presente ao julgamento o o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  00092395-14.2012.815.2001  —  12ª  Vara  Cível  da
Capital

Vistos, etc., 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator

4


