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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  MATÉRIA  CLARAMENTE  TRATADA  NO
JULGADO. REJEIÇÃO. 

Os  argumentos  do  embargante  não  são  suficientes  a
demonstrar  a  existência  de  obscuridade  no  “decisum”
objurgado, vez que o tema foi exposto de forma precisa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 315/320) interpostos por
Márcia Maria de Oliveira Gadelha Dantas e João Romão Dantas Filho em face do
acórdão  (fls.  310/512)  que  deu  provimento  ao  Agravo  Retido  e  desproveu  a
Apelação  Cível  –  interposta  pelos  embargantes/autores  e  pelos  assistentes
litisconsorciais  Manoel  Gadelha  de  Oliveira  e  outros  em  face  da  sentença
prolatada  nos  autos  da  Ação  de  Usucapião  Extraordinário  – para  manter  a
sentença que julgou improcedente o pedido.

Na sentença, o magistrado entendeu pela impossibilidade do pleito,
em virtude de ser o bem público e de propriedade do Estado da Paraíba.

Nas  razões  recursais,  apontam  a  existência  de  obscuridade,  nos
seguintes termos:  1)  não há documento que comprove ser o Estado da Paraíba
proprietário do imóvel;  2)  a decisão empreendeu maior valoração a certidão de
autorização de uso do imóvel e ao registro cadastral da Cagepa em detrimento a
certidão do Cartório de Registro de Imóveis.  Por fim, requereram o acolhimento
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dos embargos para sanar a obscuridade,  explicando a prova da propriedade do
bem.

Intimada a parte adversa para apresentar contrarrazões, manifestou-
se pela ausência de requisitos legais do recurso e, por isso, seja rejeitado, fls.
342/343.

VOTO

Nas razões recursais  os embargantes  apontam como eiva prevista
no art. 1.022 do NCPC consubstanciada em obscuridade. 

Da narrativa recursal os embargantes indicam obscuridade ao dizer
que “a decisão concedeu mais importância a uma certidão de autorização, bem
como ao registro  cadastral  da CAGEPA,  ao invés da certidão do Registro  de
Imóveis,  do  cartório  do  1º  ofício,  da  comarca  de  Sousa”.  Ainda  narra  que  a
decisão afirmou que “a propriedade é do Estado da Paraíba, mesmo sem registro
que assim indique”.

Não há obscuridade a ser sanada porquanto a decisão, de forma
objetiva,  esclarece  a  existência  de  Autorização  de  Uso  do  edifício  onde
funcionava o Grupo Escolar “Batista Leite”  (registrada em cartório,  fls.  33),
concedida  pelo  Estado  da  Paraíba  a  fim  de  que  naquele  imóvel  o  Ginásio
Comercial “Cônego José Viana” mantenha a escola primária, o que faz despontar
a  propriedade  do  bem  do  Estado,  tendo  em  vista  que  a  Autorização  ocorre
quando o Poder Público consente a utilização do bem público por outrem1.

Ora, se há Autorização de Uso, registrada em cartório desde 1963, é
inegável  que,  pelo  menos  a  partir  de  1963,  o  bem pertence  ao  Estado,  pois
somente este detém de autorização de uso. Tal circunstância é ratificada pelos
cadastros da CAGEPA por constar como proprietário o Estado da Paraíba.

Além do mais, a certidão emitida pelo 1º Cartório de Registro Geral
de Imóveis de Sousa, retratou que: 

“[...] a requerimento verbal de pessoa interessada que revendo
os  livros  de  Registros  de  Imóveis,  deste  Cartório  e  a  meu
cargo,  neles, não  encontrei, até  o  presente  momento,  o
imóvel localizado na Rua João Pessoa, centro, nesta cidade,
em nome do COLÉGIO COMERCIAL CÔNEGO JOSÉ VIANA,
bem como em nome do ESTADO DA PARAÍBA, nem em nome
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA”, fls. 10.

A certidão sequer individualiza o imóvel, pois não faz alusão se  é
terreno, ginásio, casa ou outro, bem como a numeração do bem, a fim de fazer
correlação com o imóvel objeto da usucapião. Apenas diz não haver encontrado o

1“Autorização de uso é um ato administrativo pelo qual o Poder Público consente que determinado indivíduo utilize bem
público de modo privativo”, in Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 23 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p. 1.273
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imóvel  localizado  na  Rua  João  Pessoa,  sem  nada  delimitar,  ao  menos  os
conflitantes.

Deveria especificar que o imóvel onde se resta encravado o Colégio
Comercial “Cônego José Viana” não se encontra registrado ou mesmo que, se
registrado, quem seria o beneficiário. Como assim não consta, sequer pode servir
de lastro para embasar o pedido de usucapião. 

Desse modo, à luz de tais ponderações,  em especial da existência
da Autorização registrada em cartório,  não há obscuridade, porquanto de forma
clara reconheceu que bem público não é suscetível de usucapião.

Desse modo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É como voto.

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 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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