
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0042685-88.2013.815.2001
ORIGEM      :  Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Capital
RELATOR    :  Desembargador João Alves da Silva
EMBARGANTE : Dimensional Construções Ltda (Adv. Annibal Peixoto Neto OAB/PB nº

10.715)
EMBARGADO  : Condomínio Residencial Flat João Câncio (Adv. José Alexandre Ferreira

Guedes - OAB/PB nº 5.546)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  SUPOSTA  OMISSÃO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

Se as provas estão sopesadas de maneira que contrariam o interesse
da parte ou as teses jurídicas não lhes são benéficas,  não são os
embargos de declaração o meio hábil para alterar o resultado do
julgamento. 

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 289.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu
provimento parcial à apelação do Condomínio Residencial Flat João Câncio, reformando a
sentença para condenar a Dimensional Construções Ltda a pagar indenização pelos danos
materiais experimentados pelo autor, no importe de R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e
nove reais).

Inconformada, recorre a construtora aduzindo que a decisão deixou
de examinar as alegações de que o conserto da calçada do condomínio fora efetivamente
realizado as suas custas, conforme declarações da testemunha ouvida na instrução.

Assegura  que  o  atendimento  à  pretensão  foi  imediato,  bastando



apenas um e-mail solicitando que a calçada fosse conduzida ao estado anterior. Assegura
que os recibos juntados aos autos dizem respeito apenas à colocação da jardinagem.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios,  com  efeitos
modificativos  para  julgar  improcedente  o  pedido,  diante  da  inexistência  dos  danos
materiais alegados.

É o relatório. 

VOTO

O  recurso  não  se  credencia  ao  acolhimento,  eis  que  pretende
exclusivamente a revisão das provas que deram sustentação às conclusões do acórdão.

A suposta omissão estaria consubstanciada na ausência de exame das
declarações do Sr. José Janetton Lopes de Sousa, funcionário da construtora embargante,
no sentido de que a calçada do condomínio fora consertada imediatamente após recebida
a reclamação de um dos condôminos, ficando a cargo do condomínio apenas a reposição
da jardinagem.

Em que pese a insatisfação do recorrente, não há omissão, eis que o
acórdão tratou expressamente do tema, notadamente ao registrar:

“No  caso  dos  autos,  o  promovente  trata  concretamente  de  dois
prejuízos  atribuídos  à  construtora:  danos  à  calçada  e  danos
provocados à rede elétrica do prédio, em razão da ação das obras do
edifício construído pela empresa em frente a seu endereço.

Quanto ao primeiro, o recorrente apresentou indícios de prova do
alegado,  notadamente  a  remessa  de  mensagem  eletrônica  à
construtora, onde reclama a necessidade de reparação da calçada,
em  razão  dos  caminhões  com  material  impedirem  o  acesso  ao
condomínio, forçando os moradores subir com os carros por local
inapropriado da calçada, o que teria causado a destruição parcial da
construção.

Para além disso, fez juntar aos autos nota fiscal da aquisição de
material  de  construção  e  recibo  de  pagamento  pelo  serviço  de
conserto  da  calçada,  provas  estas  que  não  foram  refutadas
suficientemente  pela  construtora,  que,  em  razão  da  inversão  do
ônus da prova, faz recair sobre esta o dever de apresentar prova
desconstitutiva do direito pretendido”.

As razões são suficientes para fundamentar a condenação, até porque



as  declarações  alegadas  pela  embargante  foram produzidas  pelo  seu  funcionário,  que
devem  ser  sopesadas  com  prudência  nas  circunstâncias,  notadamente  quando
confrontadas com as provas documentais apresentadas pela parte adversa, que revelam a
aquisição  de  materiais  e  serviço  absolutamente  diversos  daqueles  próprios  para  a
reposição de jardinagem. 

Outrossim, se as provas estão sopesadas de maneira que contrariam
o interesse da parte ou as teses jurídicas não lhes são benéficas, não são os embargos de
declaração o meio hábil para alterar o resultado do julgamento. 

Alerte-se para o entendimento da Corte Superior no sentido de que
que  “os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada
não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, sendo certo que o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.”1

Ressalto, por fim, que o STJ “tem entendimento pacífico de que os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se
a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão,
obscuridade  ou  contradição)”. 2Expostas  estas  considerações,  rejeito  os  embargos  de
declaração. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de maio de 2018.

João Pessoa, 16 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

1 STJ - REsp 1065913 / CE – Ministro Luiz Fux – T1 – Primeira Turma - DJe 10/09/2009 .
2 STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 – Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114.
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