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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

 VARA ÚNICA DE BRASNORTE  
 

SENTENÇA
 

Processo: 1000843-87.2022.8.11.0100.

 

 

Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Edenilson
Manfroi, Adriane Granzotto Manfroi e Luiz Carlos Manfroi em face do
Município de Brasnorte, alegando, em síntese, a ocorrência de omissão na decisão
que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (id:
92085477), razão pela qual conheço do pedido recursal.

Pois bem.

De acordo com os embargantes, não houve qualquer tentativa frutífera
de notificação durante o procedimento administrativo, e tiveram ciência da
desapropriação somente quando citados da ação judicial. Porém, verifica-se na
exordial que diversas vezes os autores fazem referências quanto a mensagens
recebidas por “Whatsapp” e a tentativa de notificação no local a ser
desapropriado.

Abaixo os recortes da petição inicial, para melhor entendimento:

“53. Diante dessas informações, o que fez a Administração?
Ignorou e enviou um servidor às áreas objeto da
desapropriação. Lá, constataram que não estavam presentes,
obviamente.

56. E piorou. Um outro servidor, não os que foram
pessoalmente, enviou uma simplíssima mensagem de
WhatsApp. A “tentativa” pessoal foi executada pelos Srs.
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ROBERTO A. DE CARVALHO e ANTONIO DAS NEVES M.
NETO, enquanto a mensagem via aplicativo foi enviada pelo
Sr. DOUGLAS HENRIQUE SANTOS PORTO.

60. Nem se poderia dizer que a intimação via Whatsapp teria
assegurado a certeza da ciência dos interessados. Não e não.
Pelos prints, percebe-se que não houve a confirmação de
recebimento nem nenhum modo de ateste.
62. E o prejuízo é evidente: sem nunca terem tomado qualquer
ciência do procedimento administrativo, os interessados
receberam, de repente, uma mensagem sem conteúdo,
“informando” a desapropriação de parte de sua fazenda, a
milhares de quilômetros de onde moram —— com uma
“oferta” ridícula.

65. Nos termos do decreto exarado pelo Prefeito municipal,
caberia ao Secretário Municipal de Finanças conduzir as
tratativas extrajudiciais, entretanto, não foi ele quem assinou a
notificação que nunca chegou aos interessados.”

Como depreende-se das informações (parágrafo 53), o ente municipal,
durante procedimento administrativo, enviou um servidor até a propriedade dos
embargantes, porém, não fora juntada a estes autos a notificação com os dados
colhidos durante a suposta tentativa frustrada.

Levando-se em conta que o fundamento principal do pedido de tutela se
refere ao insucesso, ou desinteresse, da administração municipal em dar ciência às
partes, é essencial que seja carreado aos autos as provas da alegada omissão.

Em parágrafo n. 56, os embargantes fizeram constar os dados dos
servidores notificantes (nome completo), o que aduz que, mesmo posteriormente,
tiveram acesso à notificação, porém, optaram em não trazê-la aos autos.

Especificamente nos parágrafos n. 56 e n. 60 consta que houve uma
tentativa de notificação por “Whatsapp” e, mais uma vez, fora informado o nome
do funcionário público que tentou contato, o que novamente faz-se entender que
tiveram acesso à mensagem notificando-os do procedimento de desapropriação,
mas não juntaram a conversa na exordial.

No parágrafo n. 62 os embargantes apontam que receberam uma
mensagem, via "Whatsapp", com uma “oferta ridícula” sugerindo, claramente, que
tiveram ciência de algumas das etapas do procedimento administrativo (oferta
pela área a ser desapropriada) via mensagem, mesmo que de forma não usual,
porém, mantiveram-se inertes.

E mesmo constando no parágrafo n. 60 que seriam juntados neste
processo os “prints” da conversa por "Whatsapp" realizada entre os interessados e
os servidores públicos, não foram carreadas.
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Portanto, o argumento trazido aos autos apontando que “36. Os
requerentes somente tomaram efetiva ciência da desapropriação de seu imóvel
quando descobriram o trâmite da ação judicial - na qual nem foram propriamente
citados. Antes, nada.” não se coaduna com os demais parágrafos/alegações acima
colacionados.

Desse modo, em que pese a informação de que tiveram ciência do
decreto de desapropriação somente após citação de ação judicial desapropriatória,
as informações trazidas aos autos apontam o contrário e, reitero, mostra-se
temerário conceder tutela antecipada nos termos requeridos baseando-se tão
somente em provas entrecortadas.

Em relação ao endereço divergente da notificação e o constante na
matrícula dos autos, deve ser salientada a ausência da juntada matrícula do imóvel
em sua totalidade, o que permitiria a este juízo confirmar os dados dos
embargantes ou analisar qualquer divergência com o alegado.

Ressalta-se que no recorte da matrícula acostada consta o endereço dos
embargantes em outro Estado, (pg. 13, id: 91740627) sendo tal registro da data de
11/09/2015 e, além deste demonstrativo, os autores não juntaram nenhum
comprovante de residência atual que comprovasse o local de residência no ano de
2022, período em que ocorreram as tentativas de notificação.

Entende-se que, em se tratando de necessidade corrente, a ponto de ser
concedido o pleito de tutela antecedente, é indispensável provas contemporâneas.
Se o argumento se refere à ausência de notificação especifica nos endereços dos
autores é premente a confirmação do endereço correto por meio de comprovante
recente, o que uma matrícula recortada e datada do ano de 2015 não tem condições
de demonstrar.

E ainda, em id: 91743471, consta o recolhimento de ITR – Imposto
Territorial Rural do ano de 2021, identificando o endereço do embargante
Edenilson Manfroi como residente na Avenida Mato grosso, n. 298, bairro Centro,
em Tapurah – MT, se opondo à informação que moraria em Joaçaba – SC e,
consequentemente, que deveriam ter enviado um AR para aquele Estado para
validar a notificação de decreto desapropriatório.

Do qualquer modo, a finalidade da notificação prévia do proprietário do
imóvel a ser expropriado, a teor do disposto no § 3º do art. 10-A do DL nº
3.365/41, é evitar a fase judicial da desapropriação, normalmente desvantajosa
para a Fazenda Pública, seja porque os valores das indenizações judiciais
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costumam ser substancialmente maiores que a oferta administrativa, seja porque
tais valores serão acrescidos de juros moratórios e compensatórios, além de
correção monetária.

O expropriado, por outro lado, em demanda judicial, poderá levantar a
maior parte ou até a integralidade do depósito prévio, a depender da
implementação da condição do art. 33, § 2º, ou do art. 34-A, § 2º, do DL nº 3.365
/41. Portanto, a eventual infrutífera notificação prévia não seria passível de causar
prejuízos aos embargantes, não havendo nulidade a declarar.

Os recorrentes apontam, ainda, que o ato que promove a desapropriação
é ato vinculado, se referindo ao procedimento de desapropriar, que não se
confunde com a decisão acerca da necessidade de desapropriar, que é ato
discricionário, decisão de mérito proferida pelo chefe do Poder Executivo.

Em outras palavras, tratando-se de ato discricionário da Administração,
não deve o Poder Judiciário adentrar no exame de seu mérito, salvo patente
ilegalidade, o que, ao meu ver, não restou demonstrado de forma cristalina a
justificar a concessão da tutela:

Atos discricionários são os que a Administração autorizada
pela lei, pode praticar com liberdade de escolha de seu
conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua
oportunidade e do modo de sua realização. A rigor, a
discricionariedade não se manifesta no ato em si, mas sim no
poder de a Administração praticá-lo pela maneira e nas
condições que repute mais convenientes ao interesse público.
Daí a justa observação de Nunes Leal de que só por tolerância
se poderá falar em ato discricionário, pois o certo é falar-se em
poder discricionário da Administração. (2017, p.192/193)

Ademais, na própria exordial, foram apontadas várias áreas que
poderiam ser desapropriadas, mas fora escolhida região que colidia com os
interesses dos embargantes, ato que demonstra a discricionariedade, de modo que
não comporta, com base nas alegações suscitadas, a interferência do juízo, ao
menos neste momento processual.

 Nesta linha de pensamento já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em
REsp: 1126912 MG 2009/0105905, através do Relator Ministro Castro Meira, da 2ª
Turma: “É cediço que a desapropriação é procedimento discricionário do ato
administrativo consubstanciado no decreto de utilidade pública, não existindo
qualquer vinculação de sua realização a existência de um plano direto ou estudos
de impacto”.
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Além disso, no processo de desapropriação é vedado ao Poder Judiciário
verificar a existência, ou não, dos casos de utilidade pública (art. 9º do Decreto-Lei
nº 3.365 /41), como também não cabe, via de regra, examinar a caracterização de
urgência, que depende da mera alegação pela Administração Pública, nos termos
do art. 15, caput, do Decreto-Lei nº 3.365 /41.

Quanto ao brado dos embargantes em relação à elaboração de
notificação ser realizada por agente incompetente e pela determinação que o
memorial descritivo fosse realizado por “setor competente”, mas fora elaborado
por empresa privada, tais argumentos não são passíveis de serem analisados de
forma prematura, em sede de tutela, por serem atos passíveis de convalidação.

Além disso, tem-se a ausência de comprovação de residência atual, para
demonstrar que a notificação extrajudicial fora realizada em endereço equivocado.

Desse modo, verifica-se que a propositura dos presentes embargos
busca, em verdade, reformar o decisum ao invés de sanar as alegadas omissões.
Como se sabe, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou
a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I
- A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual
inviável o seu exame em embargos de declaração. II -
Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no
AREsp: 1713565 RJ 2020/0141046-0, Relator: Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO.
OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são
cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na
hipótese em tela. 2. A pretensão de reformar o julgado não se
coaduna com as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1570571 PB 2015/0304383-6, Relator:
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Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 16/09/2021)

Dessa forma, a pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual inviável o seu exame em
embargos de declaração com a finalidade de ser reanalisado o pedido de tutela,
anteriormente negado.

Portanto, no caso dos autos, não há omissão, obscuridade, contradição
ou erro material de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, deva pronunciar-se.

Ainda que assim não o fosse, mostra-se que o petitório dos embargos em
muito reproduziu os fatos já ventilados na exordial, os quais foram afastados por
ocasião do decisum que indeferiu a tutela almejada.

Ora, a matéria dita “omissa”, em juízo de cognição sumária, restou
enfrentada por ocasião da decisão pretérita, ainda que de maneira contrária aos
interesses dos embargantes.

Sob esse prisma, obtempero que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão das matérias expostas no  decisum, em face do seu
inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão jurisdicional (STJ, AgInt no
AREsp 1693698/SP e AgInt no AREsp 1607980/PR).

Além disso, “a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não
autoriza a oposição de embargos declaratórios” (STJ, AgInt no REsp. n. 1.787.690/RJ)

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. (STJ, EDcl no AgInt no
Aresp 1604259/MG)

Feitas essas exortações, reputo que o  decisum  censurado não está a
merecer pronunciamento integrativo-retificador, pois foi proferido de maneira
retilínea, com fundamentação suficiente para afastar a irresignação aqui externada.

Inclusive, segundo entendimento jurisprudencial vigente, o julgador não
está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, das alegações das partes, mas tão
somente motivar, fundamentadamente, a decisão judicial. A propósito, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...)
INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO
CONFIGURADA. (...) RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. I – e II – (...). III - De acordo com a orientação
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do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração
destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou
contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se
manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais
que as partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro,
motivar suas decisões, de maneira fundamentada. IV - A
oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso. V – a VIII (...). IX - Recurso especial conhecido em
parte e, na parte conhecida, negado provimento. (STJ, REsp
1812983/SP, Rel. Francisco Falcão, 2ª Turma, publicado em
19/10/2020)
"(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. REEXAME
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos
declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Podem
também ser admitidos para a correção de eventual erro
material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração
ou modificação do decisum embargado. III – (...). IV - O
Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, desde que se pronuncie quanto
aos relevantes para a manutenção ou reforma do acórdão
impugnado, o que efetivamente ocorreu no presente caso. V -
Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta dos alegados
vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da
matéria, já devidamente analisada, situação que não se
coaduna com a estreita via dos aclaratórios. Embargos de
declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp
1758459/PR, Rel. Felix Fischer, 5ª Turma, publicado em
08/09/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos aclaratórios, mas, no mérito,
NEGO-LHES provimento, permanecendo incólume o decisum vergastado.

Intimem-se.

Às providências.

 

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.  

 

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito
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