
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000183-90.2009.815.0121.
ORIGEM:  Vara Única da Comarca de Caiçara. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Adilson Alves da Costa.
ADVOGADO: Adilson Alves da Costa.
EMBARGADOS: Francisco Sebastião Barbosa e Geralda Henrique Barbosa. 
ADVOGADO: Paulo Rodrigues da Rocha. 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DE 
VIZINHANÇA.  ALEGAÇÃO DE  OMISSÃO  QUANTO À ANÁLISE DA TESE 
DE  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZO  SUPORTADO  PELA 
PARTE EMBARGADA EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE REFORMA 
EM  IMÓVEL  CONTÍGUO.  MATÉRIA  ANALISADA  NO  ACÓRDÃO. 
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DAS 
CONTRARRAZÕES  DO  APELO.  ADVOGADO  HABILITADO  NOS  AUTOS. 
VERIFICAÇÃO  APENAS  DA CONTRADIÇÃO  NO ARESTO. ANÁLISE DAS 
CONTRARRAZÕES.  ACOLHIMENTO  PARCIAL DOS  EMBARGOS  COM 
EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS. 

Detectada a contradição, cuja verificação não importa em modificação substancial 
do julgado, devem ser acolhidos os Embargos, emprestando-lhes efeitos meramente 
integrativos. 

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na Apelação Cível n.°  0000183-90.2009.815.0121, em que figuram 
como Embargante Adilson Alves da Costa e como Embargados Francisco Sebastião 
Barbosa e Geralda Henrique Barbosa.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
acolher  parcialmente  os  Embargos  Declaratórios com  efeitos  meramente 
integrativos.

VOTO.

Adilson Alves da Costa opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão 
de f. 172/174, que deu provimento parcial à Apelação, modificando a Sentença de f. 
124/125, proferida pelo Juízo da Vara Única  da Comarca de  Caiçara, nos autos  da 
Ação de Nunciação de Obra Nova contra  ele  ajuizada  por  Francisco  Sebastião 
Barbosa e Geralda Henrique Barbosa, para julgar procedente, em parte, o pedido 
exordial,  determinando-lhe que  procedesse  a redução da dimensão das janelas  ao 
permitido legal, ao desfazimento da rampa da calçada e a retirada do eirado que 
foram  realizados no  imóvel  dos  Embargados,  contíguo  ao  seu,  julgando 
improcedente, no entanto, o pedido de condenação ao pagamento de indenização por 



danos  morais  e  materiais,  condenando-o  ao  pagamento  de  custas  processuais  e 
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. 

Em suas razões, f.  176/184, alegou a existência de contradição no Acórdão, 
consubstanciada na ausência de análise das contrarrazões, apresentadas, ao contrário 
do que nele restou consignado, por advogado habilitado nos autos, ocasionando, por 
conseguinte,  o  cerceamento de  sua  defesa,  porquanto  os  argumentos contidos na 
referida  peça  não foram objeto  de  apreciação  quando  do julgamento  do  recurso 
apelatório interposto pelos Embargados. 

Apontou,  ainda,  como  contraditório,   o  fato  de  que  foi  condenado  ao 
pagamento de custas processuais e verbas advocatícias,  sendo ele beneficiário da 
Justiça Gratuita. 

Sustentou,  também, a  existência  de omissão no Acórdão  por ausência de 
manifestação  sobre  a  alegação  de  que  não  houve  prejuízo  no  imóvel  dos 
Embargados com a abertura da janela e construção do eirado em sua residência.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que as contradições sejam 
esclarecidas e a omissão suprida,  com a modificação do  Julgado,  e  para fins de 
prequestionamento do art. 5.º, LV, da Constituição Federal, e do art. 934, inc. I, do 
Código  de  Processo  Civil,  possibilitando  a  interposição  de  Recurso  à  instância 
superior.

Contrarrazoando,  f.  189/190,  os Embargados  alegaram  que  não  houve 
prejuízo  à   defesa  do  Embargante,  porquanto  o  advogado  subscritor  das suas 
contrarrazões  foi  intimado  de  todos  os  atos  processuais,  inclusive,  da  pauta  de 
julgamento do recurso apelatório, pugnando, ao final, pela rejeição dos Embargos. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O  Embargante,  agora  assinando  a  petição  dos  presentes  Embargos  de 
Declaração, sem, no entanto, sequer ter mencionado que está advogando em causa 
própria,  alega  que  o  Acórdão  foi  contraditório  no  ponto  em  que  analisou  as 
alegações  expostas  em suas  Contrarrazões,  tendo em vista  que foi  assinada por 
Advogado  sem  habilitação  nos  autos,  apesar  de  lhe  ter  sido  concedida  a 
oportunidade para a regularização da representação, ensejando o cerceamento do 
seu direito. 

O equívoco apontado no Julgado realmente ocorreu tendo em vista que as 
referidas  Contrarrazões  foram  apresentadas  por  Advogado  com  habilitação  nos 
autos, f. 92, pelo que passo a analisá-las neste momento.

Nas Contrarrazões apresentadas ao Apelo interposto pelos Embargados, f. 
137/139, o Embargante alegou que houve a comprovação, inclusive por meio de 
fotografias, de que a reforma do seu imóvel foi realizada em conformidade com os 
padrões  técnicos  exigidos  pelo  CREA,  tais  como,  a  elaboração  de  projeto  por 



Engenheiro  Civil  credenciado  por  aquele  Órgão  e  a  expedição  de  Alvará  de 
construção.

Muito  embora  tenha  ocorrido  o  equívoco,  os  argumentos  expostos  na 
referida peça foram os mesmos utilizados em sua Contestação, f. 60/63, que por sua 
vez, foram enfrentados de forma clara no Acórdão embargado, conforme trecho que 
passo a transcrever:

[…]. 

Na  contestação  o  Promovido  alegou  que  a  obra  foi  autorizada  mediante  alvará 
municipal,  está  obedecendo as  normas  de  construção,  tendo inclusive  licença  do 
CREA/PB.

Resta evidenciado, fotografias de f.15/16, e 64/68, que se trata de uma reforma de 
um prédio construído em área contígua ao imóvel dos Promoventes.

Pela fotografia de f.15, e esse fato não é controverso, os prédios já não guardavam 
separação entre si.

Entretanto, com a reforma, o Promovido abriu janelas e estendeu o eirado de seu 
telhado para o lado vizinho, além de usar a calçada como rampa de acesso para a 
garagem, o que rechaça sua alegação de que a construção datava de mais de quarenta 
anos, motivo pelo qual o pedido deveria ser julgado improcedente.

Conclui-se  que,  apesar  da  constatação  da  contradição  no  Acórdão,  a 
ausência  da  análise  das  contrarrazões  em  nada  interferiria  na  modificação  do 
julgado. 

Quanto ao argumento do Embargante da suposta contradição em decorrência 
da sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tem-se que 
não  é  ele  beneficiário  da  gratuidade  processual,  pelo  que  deve  arcar  com  os 
encargos decorrentes do processo. 

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  clara  a  alegação  de  que  não 
houve prejuízo no imóvel dos Embargados com a abertura da janela e construção do 
eirado em sua residência, conforme excerto do Julgado que passo a transcrever:

[…].

Poder-se-ia  dizer  que  as  janelas  e  o  eirado  não  incomodariam  os 
Promoventes,porquanto a parede da nova construção se estende sobre o telhado de 
sua residência,   entretanto, o que se verifica de fato é que, com a construção, resta-
lhes  impossibilitada  a  utilização  de  seu  espaço,  caso  queiram  erigir  construção 
idêntica à do Apelado.

No que diz respeito à rampa de acesso à garagem, resta evidente o prejuízo, não só 
para os Apelantes, como para todo e qualquer pedestre que transite pela rua que terá 
que usar a via para seguir destino.

A conduta do Apelado está vedada pelo art. 1.301 do Código Civil, não encontrando 
respaldo  em qualquer  das  alternativas  previstas  nos  parágrafos  1.º  e  2.º  daquele 
dispositivo legal.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, como afirmou o Embargante, e sim, 



a contradição apenas no de que diz respeito à consignação no Acórdão embargado, 
de que as Contrarrazões foram apresentadas por Advogado não habilitado. 

Posto isso,  acolho em parte  os Embargos de Declaração, emprestando-
lhes  efeitos  meramente  integrativos,  para  considerar  as Contrarrazões 
apresentadas pelo Embargante ao Apelo, integrando ao corpo deste Julgado a 
análise das alegações nelas apresentadas. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


