
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017726-58.2010.815.2001
Origem : Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Embargante : Sociedade Imobiliária Jaguaribe Ltda
Advogada : Yanna Medeiros dos Santos
Embargado : 1º Cartório de Registro Imobiliário da Capital

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. AÇÃO  DE
RETIFICAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  IMÓVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.  INCONFORMISMO.  COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE IMÓVEL. VIA INADEQUADA.
OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  CONTRADIÇÃO.
NÃO  CARACTERIZADA.  JULGADOR.
FUNDAMENTAÇÃO. AUTONOMIA. REJEIÇÃO.

- 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.

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

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  fls.
178/184,  interpostos  pela  Sociedade  Imobiliária  Jaguaribe  Ltda contra  decisão
colegiada  de  fls.  173/176,  da  lavra  do  Desembargador  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho, que, nos autos da  Ação de Retificação de Registro de Imóvel,
negou provimento à APELAÇÃO forcejada pela nominada recorrente, nos seguintes
termos: 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

Em suas razões, sob a alcunha de contradição, requer
o provimento deste expediente, conquanto inexiste dúvida acerca da propriedade do
imóvel (lote 183, quadra 145), nos moldes da documentação colacionada ao feito, pois
o  bem  é  fruto  de  um  loteamento  –  Jardim  América,  que  pertencia  à  recorrente,
inclusive  com  inscrição  municipal  de  nº  258020-9.  Defende,  de  outro  modo,  a
possibilidade de efetuar a matrícula registral almejada, nos moldes do art.  213, § 7º,
da  Lei  de  Registros  Públicos,  pois  esse  regramento  permite  o  cadastro,  para
confirmar o respectivo título de domínio, já  que “§ 7º Pelo mesmo procedimento
previsto neste artigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente
alienadas,  caso  em  que  serão  considerados  como  confrontantes  tão-somente  os
confinantes das áreas remanescentes”, fl. 184. 
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É o RELATÓRIO.

VOTO

De início,  não existindo incoerência ou omissão no
acórdão hostilizado, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

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

Na hipótese,  percebe-se que Sociedade Imobiliária
Jaguaribe, tencionava, através da vertente Ação de Retificação de Registro Público,
a abertura de matrícula e registro de um lote de terreno não registrado quando do
parcelamento oficial da área denominada Loteamento Jardim América, no 1º Cartório
de Registro Imobiliário, nesta Capital, no sentido de se proceder nova averbação da
área.  Para  confirmar  a  intenção  da  suplicante,  basta  visualizar  o  rol  de  pedidos
insertos à fl. 10, quando requereu: “que seja procedida a matrícula registral”.

No entanto, a Retificação de Registro Público, ação
de  jurisdição  voluntária,  não  se  presta  a  tal  finalidade,  conforme  consignaram  a
sentença e o acórdão pelejados. 

Considerando  que  a  ação  em  testilha  não  tem  o
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condão  de  comprovar  aquisição  de  imóvel,  colaciono  os  seguintes  precedentes
jurisprudenciais: 

AÇÃO  DE  RETIFICAÇÃO  DE  ÁREA.
CONSIDERÁVEL  AUMENTO  DA  ÁREA  DO
IMÓVEL.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
NECESSIDADE.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA
ELEITA. REMESSA DO FEITO ÀS VIAS PRÓPRIAS.
A retificação  de  registro  imobiliário,  prevista  nos
arts. 212 e 213, da Lei de Registros Públicos, por seu
caráter  não  contencioso,  tem  o  condão  de  corrigir
apenas os erros formais do título, não se prestando
como meio para aumentar os limites e confrontações
de  imóvel.  Conforme  a  jurisprudência  dominante
nesta Egrégia Corte, a ação de retificação de registro
não pode ser manejada como meio de aquisição de
propriedade imóvel ou como substitutiva da ação de
usucapião,  ensejando  tal  tipo  de  pretensão  a
propositura  de  ação  própria.  Recurso  provido.
(TJMG;  APCV  1.0672.11.027468-1/001;  Relª  Desª
Heloisa  Combat;  Julg.  24/04/2014;  DJEMG
29/04/2014).

Ainda, 

APELAÇÃO  CÍVEL.  REGISTROS  PÚBLICOS  E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO  IMOBILIÁRIO.  SENTENÇA
TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO.  (1)  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  SENTENÇA  QUE  RECONHECEU  A
CARÊNCIA DE AÇÃO.  Questão de ordem pública
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conhecível a qualquer tempo. Art. 267, § 3º, do CPC.
Mérito  não analisado.  Proemial  afastada.  -  Não há
falar  em  cerceamento  de  defesa  por  não  ter  sido
oportunizada  a  produção probatória  se  a  razão de
decidir  na  origem  foi  a  carência  de  ação,  matéria
conhecível  a  qualquer  tempo  (art.  267,  §  3º,  do
Estatuto Processual civil) e que enseja a extinção do
processo, sem resolução de mérito (art.  267, VI,  do
mesmo diploma). (2) mérito. Retificação. Pretendido
acréscimo substancial de área ao imóvel. Omissão ou
imprecisão. Não observância. Intuito de aquisição de
propriedade.  Inadequação da via eleita.  Necessário
manejo  de  ação  de  usucapião.  -  Conquanto
admissível  que  resulte  da  ação  de  retificação
alteração na área do bem, não sendo possível extrair
a ocorrência de erro, omissão ou imprecisão do teor
do  registro,  mas,  em  contrapartida,  verificado  o
intuito  de  ampliar  substancialmente  a  área  do
imóvel,  em  nítida  pretensão  de  aquisição  de
propriedade,  tem-se  por  correto  o  comando
sentencial que reconheceu a falta de interesse de agir
por  inadequação  da  via  eleita,  eis  que  necessário,
para  tanto,  o  manejo  da  competente  ação  de
usucapião.  Sentença  mantida.  Recurso  desprovido.
(TJSC; AC 2009.068142-9;  São Bento do Sul;  Quinta
Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  Henry  Petry
Junior; Julg. 07/03/2013; DJSC 21/03/2013; Pág. 262 ).

Resta configurado o nítido propósito de rediscutir a
questão devidamente enfrentada, conjuntura inadequada ao momento. Vejamos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão  e
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contradição. Vícios não caracterizados. Pretensão de
rediscussão  da  matéria  entalhada  na  decisão
hostilizada. Impossibilidade. Rejeição.  Os embargos
de  declaração  não  se  prestam  à  rediscussão  das
questões  debatidas  no  corpo  do  édito  judicial
pelejado.  Não  servem  para  a  substituição  do
decisório  primitivo.  Apenas  se  destinam  a  suprir
eventuais omissões, contradições ou obscuridades.
Incorrendo  tais  hipóteses,  os  declaratórios  devem
ser rejeitados.  (TJPB; EDcl 0047871-97.2010.815.2001;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque; DJPB 22/01/2014; Pág. 31) – negritei.

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  Julgador  não  está
obrigado a se pronunciar ao talante do ente inconformado, isto é, analisar todos os
argumentos  ventilados  pelas  partes  em  sua  decisão,  bastando  embasá-la  com
fundamentos suficientes a justificar o entendimento por ele adotado. 

Nesse viés:

APELAÇÃO  CÍVEL.  OMISSÃO  NÃO
CONSTATADA.  PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do
artigo 535 do Código de Processo Civil,  podem ser
opostos  embargos  de  declaração  quando  houver
obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou
no  acórdão,  não  sendo  viável  tal  modalidade  de
recurso  com  a  finalidade  de  rediscutir  os
fundamentos contidos no ato. 2. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração só
podem ser admitidos se detectado na decisão algum
dos vícios enumerados no  artigo 535 do Código de

Embargos de Declaração nº 0017726.58.2010.815.2001 6

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520535&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart535
file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%2520535&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart535


Processo  Civil.  3.  O  julgador  não  é  obrigado  a
analisar  detidamente  a  matéria  frente  aos
dispositivos  legais  apontados  pelas  partes  em
defesa,  sendo  suficiente  que  o  acórdão  apresente
com nitidez os motivos pelos quais não acolheu as
razões  recursais. 3.  Embargos  de  declaração  não
providos.  Unânime.  (TJDF;  Rec  2013.01.1.134541-0;
Ac. 752.068; Segunda Turma Cível; Relª Desª Fátima
Rafael; DJDFTE 27/01/2014; Pág. 83) - negritei.

Diante  dessas  considerações,  vê-se  que  o  édito
judicial combatido foi nítido e objetivo, inexistindo quaisquer dos vícios declinados
pela inconformada, tendo referido decisum apenas acolhido posicionamento diverso
do perseguido pela parte irresignada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 
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Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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