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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO
APONTADA.  INOCORRÊNCIA.  TENTATIVA  DE
REDISCUSSÃO DO FEITO. NOVO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO
SUFICIENTE. EXEGESE DO ART. 1.025 DO NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DO  ACÓRDÃO  COMBATIDO  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  REJEIÇÃO  DA
SÚPLICA ACLARATÓRIA.

- “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.”

-  É  de  se  rejeitar  embargos  de  declaração  que  visam
rediscutir a matéria julgada, quando inexiste qualquer eiva
de  omissão,  obscuridade  ou  contradição,  porventura
apontada.

-  Mostra-se desnecessário o prequestionamento explícito
para fins de interposição de futuros recursos no âmbito do
STJ e/ou STF, pois, segundo o art.  1.025 do novo CPC
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou  rejeitados,  caso  o  tribunal  superior  considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

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

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pela  Agrícola  Terra  Nova
Ltda,  em  face  de  acórdão  lançado  às  fls.  172/173-v,  que  desproveu  o  seu  recurso  apelatório
interposto na presente “Ação de Imissão de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada” proposta em
desfavor de Luzinete Maria de Lima.

Em suas razões (fls. 178/188), o embargante aponta omissão no r.  decisum.
Alega a preliminar de nulidade, em razão da não apreciação do segundo pedido de adiamento do
julgamento realizado no dia 12/12/2017, conforme petição juntada aos autos. No mérito, requer que
seja sanada a omissão quanto a falta de provas da existência das benfeitorias realizadas no imóvel
em questão.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja reformada a
decisão colegiada.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, tendo em vista que os embargos foram apresentados e rebelam-se
em face de acórdão publicado após a vigência do novo Código de Processo Civil, entendo que os
seus requisitos de admissibilidade, bem como o seu procedimento, devem observar as regras do
novel CPC.

Nesse  sentido,  vejamos  o  que  dispõem,  respectivamente,  os  Enunciados
Administrativos n.ºs 03 e 04 do Superior Tribunal de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/2015 (relativos  a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.” Grifei.

“Nos feitos de competência civil  originária e recursal do STJ, os  atos
processuais  que  vierem  a  ser  praticados  por  julgadores,  partes,
Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça
a  partir  de  18  de  março  de  2016,  deverão  observar  os  novos
procedimentos  trazidos  pelo  CPC/2015,  sem prejuízo  do  disposto  em
legislação processual especial.” Grifei

PRELIMINAR DE NULIDADE 

De início, a embargante levanta a preliminar de nulidade, haja vista a ausência
de análise do suposto pedido de adiamento do julgamento realizado no dia 12/12/2017.

Nesse norte, merece registrar que o presente processo foi retirado de pauta da
sessão aprazada para o dia 05/12/2017, atendendo ao requerimento da demandante, conforme atesta
a certidão de fls. 170.
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Ocorre que não consta dos autos o suposto segundo pedido de adiamento da
sessão marcada para o dia 12/12/2017, nos termos alegados pela recorrente.

Vale ressaltar que a petição encartada às fls. 176, faz menção apenas ao pedido
concretizado através da certidão de fls. 170.

Dessa forma, a questão prévia suscita deve ser rejeitada.
 

Mérito.

Pois  bem.  Registro  que  os  Embargos  de  Declaração,  com fulcro  no  artigo
1.022,  incisos  I,  II  e  III,  do  Codex ora  vigente,  são  cabíveis,  tão  somente,  para:  esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o Julgador,
de ofício ou a requerimento, deveria se pronunciar; ou, ainda, para retificar erro material.

Em suas razões, a empresa embargante aponta omissão no julgado. Sustenta
que o acordão combatido não apreciou a falta de provas da existência das benfeitorias realizadas no
imóvel em questão.

Ora,  mediante  uma  simples  leitura  do  recurso  apelatório,  verifico  que  o
argumento acima mencionado não foi objeto da peça recursal encartada às fls. 142/147, mostrando-
se inconteste que a aludida matéria trata-se de inovação recursal, não podendo ser apreciada neste
momento.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à apreciação da questão posta
em juízo,  tendo sido o caso dos autos analisado,  de modo suficiente,  o que levou esta Corte a
desprover o recurso apelatório.

Na realidade, a  insurgente apenas revela seu inconformismo com o resultado
da decisão que lhe foi desfavorável, com vistas à obtenção da modificação da decisão combatida, o
que se mostra inviável, ainda que para fins de prequestionamento, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  PRETENSA
REDISCUSSÃO  DOS  FUNDAMENTOS  APRESENTADOS  PARA  A
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  DESCABIMENTO.  FUNÇÃO
INTEGRATIVA  DOS  EMBARGOS.  PREQUESTIONAMENTO  DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.  A  atribuição  de  efeitos  infringentes  em  sede  de  embargos  de
declaração somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art.
535 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos autos.
2.  O  acórdão  embargado  enfrentou  a  controvérsia  com  a  devida
fundamentação  e  em  perfeita  consonância  com  a  jurisprudência
pertinente, nos limites necessários ao deslinde do feito.
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3. A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declatórios opostos
com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso
extraordinário,  não  podem  ser  acolhidos  se  ausente  omissão,
contradição  ou  obscuridade  no  julgado  embargado  (EDcl  no  MS  n.
12.230/DF,  Ministra Maria Thereza  de Assis  Moura,  Terceira  Seção,
DJe 21/10/2010).
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl  no  MS  11.766/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015)

Cumpre  destacar,  ainda,  que  a  decisão  objurgada  encontra-se  bastante
fundamentada, tendo se utilizado de toda a legislação e entendimento jurisprudencial essencial ao
deslinde da controvérsia. 

Além do mais, importante frisar que  “o  juiz não está obrigado a responder
todas  as  alegações  das  partes,  quando  já  tenha  encontrado  motivo  suficiente  para  fundar  a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos.”.1

Para melhores esclarecimentos,  colaciono excertos do acórdão, cujos termos
retratam a matéria em pauta, in verbis:

“(…)A promovida, ora apelante, defende que o pedido ressarcitório já
foi  objeto  da  discussão  na  ação  de  imissão  de  posse,  sob  o  nº
029.2007.000.295-0,  transitado  em  julgado,  configurando-se  coisa
julgada que fulminaria as pretensões da presente lide.

Analisando detidamente  o caderno processual,  verifica-se  que não há
ocorrência de coisa julgada, uma vez que na ação de imissão de posse
nº  029.2007.000.295-0,  não  foi  realizado  pedido  indenizatório  pela
apelada,  seja  em reconvenção ou em autos  apartados,  bem como tal
questão não foi analisada em sentença (fls. 75/79) e no acordão de fls.
81/85 que determinou a imissão de posse do apelante naquele processo.

Desse  modo,  a  eficácia  preclusiva  da  coisa  julgada  não  atinge  a
pretensão relacionada com algum direito que não tenha sido tratado na
demanda anterior, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.

Além disso, importante destacar que a coisa julgada como pressuposto
processual negativo, capaz de inviabilizar o julgamento de mérito (art.
485, V, do NCPC), pressupõe a identidade das demandas, isto é, a ação
posterior deve ter exatamente os mesmos elementos - partes, pedidos e
causa  de  pedir  –  da  outra  na  qual  já  haja  sentença  de  mérito
irrecorrível.

Compulsando  atentamente  o  caderno  processual,  vislumbro  que  não
pode ser reconhecida a coisa julgada, posto que mesmo reproduzida uma
ação ajuizada anteriormente que possua a mesmas partes e a mesma
causa de pedir, os pedidos diferem entre si. 

1(RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 17a ao art. 535)
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Dessa  forma,  verifica-se  que  a  primeira  lide  decidiu  somente  sobre
imissão de posse do imóvel, enquanto nesta apenas sobre indenização
ressarcitória.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria: 

PROCESSUAL  CIVIL.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  RECURSAL
AFASTADA.  SENTENÇA  QUE  EXTINGUE  O  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  ALEGAÇÃO  DE  COISA  JULGADA.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FEITOS. CAUSA DE PEDIR
E PEDIDO DISTINTOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
Não  prospera  a  preliminar  de  inépcia  recursal,  quando  o  exame  do
apelo descortina suficiente sintonia entre as razões recursais invocadas
para a reforma e os fundamentos do julgado vergastado, evidenciando-
se presente a necessária relação de dialeticidade. Preliminar de inépcia,
suscitada  pela  primeira  recorrida,  que  se  rejeita. 2.  Consoante
disciplina o art.  301,  § 1º,  do CPC, verifica-se a litispendência ou a
coisa  julgada  quando  se  reproduz  ação  anteriormente  ajuizada,  ao
passo que o § 2º,  do mesmo dispositivo,  qualifica como idênticas as
ações que ostentem as mesmas partes,  a  mesma causa de pedir  e o
mesmo  pedido,  cumulativamente.  3.  Mesmo  quando  se  vislumbra
correspondência entre as partes e a causa de pedir, não se entende por
idêntica a segunda demanda,  com força a configurar coisa julgada,
quando  se  mostram  dissociados  os  objetos  respectivos  e  os  pedidos
formulados na demanda primitiva não abarcam, às inteiras, o conjunto
petitório  formulado  no  feito  subsequente.  4.  Ausente  a  tríplice
identidade,  ante  a  distinção  entre  as  causas  de  pedir  e  os  pedidos,
arreda-se a apontada inexistência do pressuposto processual extrínseco
e  de  índole  negativa,  invocado  a  obstar,  em  tese,  o  regular
processamento  da  causa.  5.  Apelo  conhecido  e  provido.  Sentença
cassada.(TJ-DF  -  ACJ:  20140110546534  DF  0054653-
89.2014.8.07.0001,  Relator:  LUIS  MARTIUS  HOLANDA  BEZERRA
JUNIOR,  Data  de  Julgamento:  09/12/2014,  3ª  Turma  Recursal  dos
Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado
no DJE :11/12/2014 . Pág.: 254)

Desse modo,  vislumbro não merecer  guarida a tese  da coisa julgada
material,  conforme  tão  bem  rechaçou  o  juízo  de  primeiro  grau,  em
virtude da inocorrência da tríplice identidade entre a presente lide e a
anteriormente ajuizada.

Ante  o  exposto,  DESPROVEJO  O  APELO,  mantendo  incólume  a
decisão recorrida. - fls. 172/173-v.

Portanto,  a  insatisfação  da  recorrente  com o julgamento  contrário  aos  seus
interesses, ou a rediscussão da causa, não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.

Por  todo  o  exposto,  REJEITO  os  Embargos  de  Declaração,  porquanto
ausentes quaisquer vícios hábeis a ensejar o seu acolhimento.
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É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo.
Des. Leandro dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão a  representante  do Ministério  Público,  Drª.  Janete  Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora 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, 22 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/06
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