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Acórdão
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0003907-
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RELATORA : Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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ADVOGADO(A) : Kaline Lima de Oliveira Moreira (OAB/PB 10.770)
EMBARGADO(A) : Marcelio Rodrigues Coura e Junia Firmino Coura
ADVOGADO(A) : Francisco Gervasio Lemos de Sousa (OAB/RN 4778) ,

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO DO
RECORRENTE –  IMPOSSIBILIDADE  DE  DISCUSSÃO
SOBRE O PONTO CONSIDERADO OMISSO EM SEDE DE
AÇÃO REIVINDICATÓRIA –  INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
DECISUM – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração prestam-se, via de regra, para
o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado, desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

O que a embargante pretende é abrir discussão sobre tema
que  não  é  passível  de  apreciação em  sede  de  ação
reivindicatória,  como já  explanado no aresto recorrido.  Ao
pleitear  que  haja  pronunciamento sobre  a  escritura
originária  do  imóvel  em  questão,  a  recorrente  apenas
manifesta seu inconformismo com o que restou decidido no
acórdão embargado,  a saber,  a impossibilidade de discutir,
em sede de ação reivindicatória,  o  suposto desacerto das
medidas consignadas em posterior anotação no registro do
imóvel.

Não há nenhuma omissão no julgado, uma vez que todas as
questões fáticas relevantes para o deslinde da controvérsia
foram  exaustivamente  analisadas,  sendo  imperativa  a
rejeição dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios (fls.  252/256) opostos por
Adefânia Pereira de Sousa em face  do acórdão (fls.  247/250v)  que negou
provimento  ao  Apelo manejado pela autora/embargante  contra  sentença
proferida  nos  autos  da  Ação  Reivindicatória ajuizada  contra Marcelio
Rodrigues Coura e Junia Firmino Coura, na qual o MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara da Comarca de Sousa julgou improcedentes os pedidos.

Eis a ementa do acórdão ora embargado:

“APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA  –
IMPROCEDÊNCIA –  IRRESIGNAÇÃO  –  AUSÊNCIA DE
PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – PRETENSÃO
DE DISCUTIR CORREÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL –
IMPOSSIBILIDADE  –  POSSÍVEL  RETIFICAÇÃO  QUE
PRECEDE À REIVINDICATÓRIA  – DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO.

-  A autora/apelante  pretende,  por  meio  da presente  ação
reivindicatória, afirmar seu direito de propriedade com base
em suposto desacerto das medidas consignadas no registro
do imóvel (objeto do litígio), o que não é possível.

- Na hipótese dos autos, o registro do imóvel reinvidicado
demonstra que os requeridos/apelados são proprietários de
uma  “área  de  aproximadamente  120,00m  (cento  e  vinte
metros) de frente, por 75,00m (setenta e cinco) de fundos”,
conforme R-21-1533 lançado no livro 2/G (fl. 37) do Registro
de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sousa,
Estado da Paraíba. Esta é a área atualmente ocupada pelos
demandados/recorridos,  conforme  alegação  da  própria
autora/recorrente.

- Sendo assim, a retificação do supradito registro, por meio
de ação própria, deve preceder à pretensão reivindicatória,
consoante estabelece o parágrafo único do artigo 1.247 do
Código Civil, ao dispor que “cancelado o registro, poderá o
proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-
fé ou do título do terceiro adquirente”.

- Não logrando êxito, a autora/apelante, em comprovar ser a
legítima proprietária do imóvel reivindicado, a improcedência
da ação é medida que se impõe, mostrando-se escorreita a
sentença proferida pelo Juiz primevo.”

Em suas razões, a embargante aduziu: 

1) “emerge clara a omissão da decisão embargada, haja vista não
haver enfrentado o argumento trazido pela embargante, assim como a prova,
que demonstram a titularidade desta sobre parte do imóvel, objeto do litígio,
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que é exatamente o registro  de origem do bem,  lavrado no 1º  Cartório  de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sousa-PB, conforme se verifica na
certidão circunstanciada colacionada as fls. 80/85, fls. 193/195 e fls. 128/130”
(fl. 253).

2) não houve análise e fundamentação expressa sobre “a prova
colacionada aos autos, a saber: a escritura de origem do imóvel, que comprova
a delimitação correta do bem, bem como a legítima titularidade da embargante
sobre parte do mesmo que foi  invadido pelo embargado, e que infirmaria a
conclusão do mérito da ação” (fl. 253);

3) “O cerne da questão se dá porque fora expedida uma Carta de
Arrematação que terminou por prejudicar a embargante, uma vez que o terreno
ficou registrado sem observância do registro originário do bem” (fl. 254);

4) “não há que se falar em retificação de registro público quanto
ao limite do imóvel, tendo em vista a existência de registro público (escritura de
origem) que dispõe a medição correta do bem, mas que não foi mencionada,
tampouco valorada, quando da apreciação do mérito da causa” - fl. 254; 

Com tais razões, pugnou pelo acolhimento dos embargos,  para
que sejam sanadas as  omissões apontadas,  com a manifestação expressa
sobre: 1) “prova que demonstra parte do imóvel como sendo de titularidade da
embargante, que é exatamente o registro de origem do bem, objeto do litígio”;
2) “a validade, ou não, da escritura originária do imóvel, que possui a medição
correta  do  terreno,  assim como sobre  a  necessidade de  retificação de  um
registro  público  que  já  se  encontra  corretíssimo  quando  lavrado
originariamente” - fl. 255.

Intimada,  a  parte  embargada  não  apresentou  contrarrazões,
consoante certidão de fl. 260.

VOTO

Destaco que os  Embargos de  Declaração somente são cabíveis
quando o  Acórdão for  eivado de obscuridade,  contradição,  erro material ou
omissão, a teor do art. 1.022 do CPC/2015:

Art.  1.022.  Cabem embargos  de  declaração  contra  qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1º.
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Art. 489. […] 
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar
o motivo concreto de sua incidência no caso;
III  -  invocar  motivos  que  se  prestariam  a  justificar  qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes  de,  em  tese,  infirmar  a  conclusão  adotada  pelo
julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem  identificar  seus  fundamentos  determinantes  nem
demonstrar  que  o  caso  sob  julgamento  se  ajusta  àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência
de  distinção  no  caso  em  julgamento  ou  a  superação  do
entendimento.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Portanto,  o  cabimento  dos  Embargos  Declaratórios,  enquanto
requisito  intrínseco de admissibilidade recursal,  está atrelado à explanação,
pelo  recorrente,  dos  pontos  que  considera  materialmente  equivocados,
omissos, contraditórios e/ou obscuros na decisão judicial. 

A parte  embargante  afirmou que o acórdão foi omisso,  pois não
houve  pronunciamento  sobre  a  escritura  originária  do  bem,  que  possui  a
medição correta do terreno, como também não houve manifestação sobre a
necessidade de retificação de um registro  público  que está  correto  quando
considerada a sua lavratura originária.

Não assiste razão à insurgente.

No acórdão embargado houve pronunciamento expresso sobre o
registro do imóvel em questão,  a medição nele consignada, a titularidade do
domínio e a necessidade de retificação prévia ao pleito reivindicatório. Confira-
se o trecho do aresto: 

[…]
Extrai-se,  dos  autos,  que  os  requeridos/apelados  são
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proprietários do “Posto de Gasolina denominado 'Massapê',
localizado às margens da BR-230, a mais ou menos 03 Km
da cidade de Sousa-PB, entre o distrito de São Gonçalo e a
cidade  de  Sousa-PB,  município  de  Sousa-PB,  com  uma
área de aproximadamente 120,00m (cento e vinte metros)
de  frente,  por  75,00m  (setenta  e  cinco)  de  fundos”,
consoante certidão de registro do imóvel acostada aos autos
(fl. 85).

Nas  suas  razões  recursais,  a  apelante  alega  que,  na
realidade, o supradito imóvel mede 125,40m (cento e vinte e
cinco  metros  e  quatro  decímetros)  de  frente  e  44,40m
(quarenta e quatro  metros e quatro decímetros) de fundos,
conforme  seu  registro  de  origem.  No  entanto,  após  ser
objeto de penhora e arrematação nos autos de uma ação
trabalhista,  suas medidas foram  erroneamente registradas,
em razão de uma suposta medição realizada por Oficial de
Justiça. Assim, quando a área foi vendida aos apelados, “a
escritura  de  compra  e  venda  permaneceu  registrada
erroneamente”.  Com base em tais assertivas,  sustenta que
os apelados invadiram imóvel confinante, cuja propriedade
lhe pertence.

Do acima exposto,  vê-se que a autora/apelante pretende,
por meio da presente ação reivindicatória, afirmar seu direito
de  propriedade  com  base  em  suposto  desacerto  das
medidas  consignadas  no  registro  do  imóvel  (objeto  do
litígio), o que não é possível.

No  nosso  ordenamento  jurídico,  o  registro  imobiliário  é  o
meio probante do direito de propriedade. Na lição de Farias
e Rosenvald, “em princípio, quem registra é dono. Todavia
se  o  teor  do  registro  não  exprimir  a  verdade,  caberá  ao
contestante invalidá-lo”1.

Ainda de acordo com o artigo 1.245,  § 2º, do Código Civil
“enquanto  não se promover,  por  meio  de ação própria,  a
decretação  de  invalidade  do  registro,  e  o  respectivo
cancelamento,  o  adquirente  continua  a  ser  havido  como
dono do imóvel”. Na mesma senda, o caput do artigo 1.247
preceitua que “se o teor do registro não exprimir a verdade,
poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule”.

Na  hipótese  dos  autos,  o  registro  do  imóvel  reinvidicado
demonstra que os requeridos/apelados são proprietários de
uma  “área  de  aproximadamente  120,00m  (cento  e  vinte
metros) de frente, por 75,00m (setenta e cinco) de fundos”,
conforme R-21-1533 lançado no livro 2/G (fl. 37) do Registro
de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sousa,
Estado da Paraíba. Esta é a área atualmente ocupada pelos
demandados/recorridos,  conforme  alegação  da  própria

1    FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil – direitos reais, volume 5. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2012. p. 367.
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autora/recorrente.

Sendo assim, a retificação do supradito registro, por meio de
ação  própria,  deve  preceder  à  pretensão  reivindicatória,
consoante estabelece o parágrafo único do artigo 1.247 do
Código Civil, ao dispor que “cancelado o registro, poderá o
proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-
fé ou do título do terceiro adquirente”.
[…]

Em  verdade,  o  que  a  embargante  pretende  é  abrir  discussão
sobre tema que não é passível de apreciação em sede de ação reivindicatória,
como já  explanado no aresto recorrido.  Ao pleitear que haja pronunciamento
sobre  a  escritura  originária  do  imóvel  em  questão,  a  recorrente  apenas
manifesta  seu  inconformismo  com  o  que  restou  decidido  no  acórdão
embargado,  a  saber,  a  impossibilidade  de  discutir,  em  sede  de  ação
reivindicatória,  o  suposto  desacerto  das  medidas  consignadas  em posterior
anotação no registro do imóvel.

Aliás,  a própria recorrente afirma que “o cerne da questão se dá
porque fora expedida uma Carta de Arrematação que terminou por prejudicar a
embargante,  uma  vez  que  o  terreno  ficou  registrado  sem  observância  do
registro originário do bem” - fl. 254. 

Ora, por óbvio, é a última anotação efetuada no registro do imóvel
que deve ser  considerada e esta  foi  expressamente  mencionada no aresto
recorrido, conforme se vê no trecho acima transcrito. Desconsiderar tal registro
em  detrimento  de  anotações  anteriores,  nos  estreitos  limites  da  ação
reivindicatória e sem o prévio e necessário processo de retificação, macularia
indelevelmente a presunção de veracidade dos registros públicos.

O que se evidencia, repita-se, é o inconformismo da embargante
com  a  conclusão  do  aresto  recorrido  que  impôs  a  retificação  do  registro
imobiliário  como  providência  prévia  necessária  à  pretensão  reivindicatória.
Aliás, a própria embargante afirma nas razões dos embargos:

Então,  excelência,  pergunta-se:  nada  vale  a  escritura
originária do imóvel, com a medição correta do terreno? Era
preciso  que  a  embargante  retificasse  um registro  público
que já se encontra correto, conforme escritura originária? (fl.
254)

Dessarte,  não  há  nenhuma omissão  no  julgado,  uma vez  que
todas as questões fáticas relevantes para o deslinde da controvérsia  foram
exaustivamente analisadas.

Firme  em  tais considerações,  REJEITO  os  embargos
declaratórios.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08
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