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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  APELAÇÃO
CÍVEL.  CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO EXISTENTE.  FUNDAMENTAÇÃO NÃO
APRECIADO  NO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.
INDENIZAÇÃO  DE  BENFEITORIAS.  INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS  COM  EFEITO
INTEGRATIVO. 

- Quanto  a  inexistência  de  propriedade  ou  posse,
não há nenhuma  contradição a ser sanada, pois a
Decisão combatida é coerente e lógica com os
próprios pressupostos

-  É inviável acolher matéria  não suscitada na
contestação,  como  in  casu,  nem versada na
Sentença atacada, por traduzir inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER os  Embargos  de  Declaração,  com
efeito integrativo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 169.

 
RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  Declaratórios,  às  fls.  141/148,

interpostos por José Marcos da Costa e Aurineide da Nóbrega Costa, alegando

contradição no Acórdão Embargado  quanto a inexistência de propriedade ou
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posse, bem como omissão, por não ter sido apreciada a fundamentação sobre

a indenização das benfeitorias.

 É o relatório.

VOTO

O art. 1.022 e seus incisos, do novo Código de Processo Civil,

claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos Embargos de

Declaração,  tratando-se  de  recurso  de  fundamentação  vinculada,  restrito  a

situações em que patente a existência de: obscuridade; contradição; omissão

no julgado, incluindo-se, nesta última, as condutas descritas no art. 489, § 1.º,

que configurariam a carência de fundamentação válida, e,  por derradeiro,  o

erro material. 

Os Embargos Declaratórios têm por escopo suprir obscuridade,

omissão ou contradição na Decisão, cumprindo ao Embargante apontar onde

se apresentam tais defeitos. 

No caso em tela,  quanto  a  inexistência  de  propriedade  ou

posse, não há nenhuma contradição a ser sanada, pois a Decisão combatida é

coerente e lógica com os próprios pressupostos. Assim vejamos:

“Compulsando  os  autos,  e  diante  do  caso  concreto,
entendo  por  bem destacar  trecho  da  Sentença,  que  é
esclarecedor e que bem explica a situação dos autos, in
verbis:

“A pretensão  da parte  autora  restou  demonstrada  pela
instrução  processual,  na  qual  as  testemunhas
asseveraram que a posse do lugar (terreno) em litígio se
apresenta como da parte requerente.

A alegativa de propriedade em ação possessória só se
justifica para fundamentar a posse e não para a ele se
contrapor. A exceção de propriedade arguida pelo réu é
importante no caso presente, pois em nenhum momento
dos autos o réu conseguiu demonstrar que tiveram posse
sobre  o  imóvel  em  litígio,  e  nem  mesmo  que  era
proprietário de mesmo bem.
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Como restou demonstrado, a parte autora detém a posse
do  terreno  do  litígio,  e  o  réu  resolveu  turbá-lo,
ocasionando  assim  o  direito  da  parte  requerente  em
pleitear em juízo sua reintegração.

A prova  testemunhal  colhida  em  juízo  garante  ser  de
posse  da  parte  requerente  o  bem  disputado,  pois  as
testemunhas Antônio Medeiros de Lima (fls. 80) e Maria
Irene Félix Bezerra (fls. 81) informaram que venderam um
terreno  para  o  autor,  mas  sem  saber  precisar  o  local
exato, enquanto José Gabriel da Silva (fls. 79) esclareceu
que limpou o terreno e colocou estacas e arame farpado
nos  limites  do  bem,  além de  informar  que  o  autor  se
apresentava como dono do imóvel.”

Desse modo, não resta dúvida que o titular da posse do
imóvel  é o Promovente/Apelado e como  possuidor tem
direito de ser reintegrado no caso de esbulho,  devendo,
portanto, ser mantida a Sentença.”

No que diz respeito a  omissão, por não ter sido examinada a

fundamentação sobre o direito a indenização das benfeitorias, reanalisando o

Acórdão  Embargado,  vislumbro  que,  de  fato,  não  houve  apreciação  de  tal

matéria.

Todavia, passando a apreciar referido argumento, entendo que

esse pedido não deve ser conhecido.  É que, é inviável acolher matéria  não

suscitada na contestação, como  in casu,  nem versada na Sentença atacada,

por traduzir inovação recursal.

Tem  mais,  a  jurisprudência  do  STJ  veda  a  ampliação  dos

limites objetivos da demanda, devendo o Tribunal se limitar ao conhecimento

das matérias que foram suscitadas e impugnadas em primeiro grau. Vejamos:

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANO.  DIAGNÓSTICO
EQUIVOCADO.  NECESSIDADE  DE  INFORMAÇÃO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE CULPA.  FALHA NA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  REEXAME.
SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A jurisprudência do STJ é no
sentido  de  se  vedar  a  ampliação  do  limite  objetivo  da
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demanda,  somente  em  apelação,  pois  traduz-se  em
inovação recursal,  consoante disposto no artigo 264 do
Código de Processo Civil.  [...]  5.  Recurso especial  não
provido.  (REsp  1381681/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/06/2015, DJe 23/06/2015). 

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, no

efeito meramente integrativo.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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