
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000115-42.2013.815.0561 —
Comarca de Coremas.

RELATOR: João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.
EMBARGANTE: Município de Coremas 
ADVOGADO: Joedylla Pereira de Oliveira (OAB/PB 20.604)
EMBARGADO: Geraldo Lopes do Vale
ADVOGADO:  Estevam Martins da Costa Neto (OAB/PB 13.461).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DO  ART.  1.022   DO  CPC.
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

— EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. 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  destas  hipóteses,  impõe-se  a  sua  rejeição,  mesmo  que  tenham  finalidade
específica  de  prequestionamento.  (Embargos  nº  0003189-11.2013.815.0301,  2ª  Câmara
Cível do TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 16.10.2017)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Município de Coremas,
em face  do  acórdão  de  fls.  294/298,  que  deu  provimento  parcial  à  apelação  para  condenar  o
Município ao pagamento de indenização por danos morais  no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Afirma a embargante que houve omissão no acórdão embargado haja vista
que não houve ato ilício indenizável e que a fixação de indenização por danos morais configura
enriquecimento sem causa, aduz, ainda, que a administração tem o dever de rever seus atos quando



eivados de vícios. Por fim, suscita o prequestionamento da matéria por meio de pronunciamento
específico  em relação aos  arts.186,  884 e  927 do Código Civil  e  art.73,  §10 da  Lei  9504/97.
Suscitou, por fim, a reforma do acórdão embargado (fls. 305/314).

É o relatório. 

VOTO

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 do acórdão embargado
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, convém mencionar que não há omissão no acórdão
embargado, mas sim a tentativa do embargante de renovar o debate em torno do direito material.
Senão vejamos:

Quando  do  julgamento  da  apelação,  restou  consignado  que  o  autor  foi
beneficiado com doação de imóvel realizada pelo Município por meio de lei local. Devidamente
investido  na  posse  do  imóvel,  o  promovente/embargado realizou a  demarcação do terreno.  No
entanto, meses depois, sem nenhum procedimento específico por parte da Administração Pública,
agentes do Município ingressaram no terreno e destruíram as demarcações feitas pelo embargado,
então proprietário.

O promovente,  por  sua  vez,  ajuizou a  presente  ação de  manutenção de
posse c/c indenização por danos morais e, no seu curso, sobreveio o julgamento de Ação Direta de
Inconstitucionalidade  que  declarou  inconstitucional  a  lei  municipal  que  doou  o  terreno  ao
promovente. 

Com base nessa declaração de inconstitucionalidade, o embargante defende
a  inexistência  de  ato  ilícito  e  o  consequente  dever  de  indenizar,  contudo  a  destruição  das
demarcações ocorreu em 2013, e a declaração de inconstitucionalidade somente ocorreu em 2015.
Ou seja, não há dúvidas de que não caberia a manutenção de posse em favor do embargado, contudo
resta evidente a necessidade de ressarcimento em decorrência da destruição das demarcações, visto
que ocorreram sem nenhum embasamento legal ou judicial, conforme consta à fl. 296 do acórdão
embargado.

Observa-se,  no  caso  em tela,  que  o  embargante  limitou-se  a  renovar  o
debate em torno do direito material, ante a irresignação com a fixação de indenização por danos
morais  em  favor  do  embargado,  não  apontando  vício  específico  autorizador  do  manejo  dos
embargos de declaração.

Neste sentido, é evidente que o embargante visa a rediscussão da matéria, de
modo que deve incidir à hipótese o entendimento já sedimentado:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  VÍCIOS.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
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 destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição, mesmo que tenham



finalidade específica de prequestionamento. (Embargos nº 0003189-11.2013.815.0301,
2ª Câmara Cível do TJPB, Rel. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 16.10.2017)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO.  OMISSÃO.
VÍCIO  NÃO DE DEMONSTRADO.  MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO
DA TEMÁTICA. Finalidade de prequestionamento. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO
À  INCIDÊNCIA DAS  HIPÓTESES  DO  ART.  1.022,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. Não verificação. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO.  Os embargos de
declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão,
ou, ainda, para corrigir erro material, não se prestando ao reexame do julgado  e não
existindo quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente, impõe-se a sua rejeição. Se
a parte dissente tão somente dos fundamentos narrados no decisum combatido, deve-
se  valer  do  recurso  adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os  embargos
declaratórios para tal finalidade. Nem mesmo para fins de prequestionamento se pode
desejar  repisar  os  argumentos,  os  quais  restaram  repelidos  pela  fundamentação
desenvolvida na  decisão.  (Apelação  nº  0003159-40.2015.815.2003,  4ª  Câmara  Cível  do
TJPB, Rel. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. DJe 05.10.2017)

Ademais, há que ser rejeitada a pretensão de prequestionamento, diante da
ausência  de  provas  dos  vícios  de  omissão,  contradição  e  obscuridade  no  acórdão  embargado,
notadamente porque os dispositivos suscitados (art.884 do CC e 73,§10 da Lei 9504/97)1 sequer
guardam relação com a demanda, porquanto não foi determinado ao Município doações de imóvel
em favor do embargado, tampouco a fixação de indenização por danos morais, quando comprovado
o ato ilícito, confunde-se com enriquecimento sem causa.

Em relação aos arts. 186 e 9272 do CC estão inseridos na fundamentação do
acórdão3 em favor do embargado, que faz jus à indenização decorrente do ato ilícito praticado pelo
Município, que destruiu a demarcação realizada pelo embargado, no exercício do seu direito de
propriedade,  haja  vista  que à  época do dano,  não  havia nenhum pronunciamento  a  respeito  da
inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação do imóvel ao promovente/embargado. 

Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

1 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 
auferido, feita a atualização dos valores monetários. 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade 
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: § 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a 
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de 
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução 
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua 
execução financeira e administrativa. 

2 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

3EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - NÃO
ACOLHIMENTO. Os embargos declaratórios são cabíveis apenas no caso de restar configurado algum dos requisitos
estipulados pelo art. 1.022 do CPC/2015, entre os quais não está incluída a possibilidade de revisão da decisão tomada
pela Câmara Julgadora.  O acórdão não precisa mencionar, expressamente, os dispositivos legais que as partes
reputam violados, sendo suficiente que trate, adequadamente, das matérias fáticas e de direito.  (Embargos de
Declaração nº 0017176-88.2012.8.13.0145 (1), 17ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Luciano Pinto. j. 31.08.2017, Publ.
12.09.2017 

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0013105%20Art%201022&sid=c849754.234625c4.0.0#JD_LEI-0013105Art1022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186


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

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 16 de janeiro de 2018.

Des.Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                   Relator


