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Origem       : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator     : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
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IMOBILIÁRIOS  LTDA)  e  Q3  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

Advogados    :  Luís  Paulo  Germano -  OAB/SP nº  154.056  e  Walter  José  de  Brito
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Embargados    : Jaime da Costa Filho e Tereza Neuman Cândido Pereira
Advogados     : Belino Luís de Araújo - OAB/PB nº 9593 e Raimundo da Cunha Filho

nº 9615

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO
CONTRA  O  ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  E  OBSCURIDADE.  VÍCIOS  NÃO
CARACTERIZADOS.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA  NO  DECISÓRIO.  MANIFESTO
PROPÓSITO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
NÃO  INCIDÊNCIA  DAS  HIPÓTESES  DO  ART.
1.022,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VIA  INADEQUADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REJEIÇÃO. 
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- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
ou,  ainda,  para  corrigir  erro  material,  não  se
prestando ao reexame do julgado,  e,  não existindo
quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente,
impõe-se a sua rejeição.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
250/258, opostos pela Q3 Empreendimentos Imobiliários LTDA e 02 - Scopel Spe -
08  Empreendimentos  Imobiliários  LTDA contra  os  termos  do  acórdão  de  fls.
236/248, o qual negou provimento à Apelação de fls. 178/203, interposta em desfavor
de  Jaime da Costa Pereira Filho e Tereza Neuman Cândido Pereira, consoante se
verifica do respectivo excerto dispositivo:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Em suas razões recursais, ao tempo em que defende o
cabimento dos aclaratórios, alega que ocorrera omissão no julgamento combatido no
tocante à alegação de omissão acerca da conclusão das obras de infraestrutura do
empreendimento,  desconsiderando a aplicação da Lei  nº  9.766/79.  Alega,  ainda,  a
existência de obscuridade no que tange à restituição dos valores desembolsados a
título de comissão de corretagem, afastando a decisão do REsp nº 1.551.956/SP.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Os embargos de declaração prestam-se a viabilizar,
dentro  da  mesma relação  processual,  a  impugnação  de  qualquer  decisão judicial
eivada  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,  não  se  revestindo,  portanto,  de
características de revisão total do julgado, como só acontecer com os apelos cíveis. 

Isso  porque,  em  redação  reproduzida  pelo  Novo
Código de Processo Civil, nos moldes dos incisos I, II e III, do art. 1.022, os embargos
de  declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer  obscuridade  ou  eliminar
contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material.

Nesse  viés,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem
entendimento remansoso no sentido de inadmitir  embargos de declaração que se
proponham a rediscutir a matéria contrária aos interesses da embargante:

PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AMBIGUIDADE,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.  Ausente contradição,
obscuridade,  omissão  ou  ambiguidade,  são
rejeitados os embargos declaratórios, que não servem
à rediscussão do julgado. 2. A mera desconformidade
do embargante com a rejeição da tese que entende
cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada
pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita
dos  embargos  de  declaração.  3.  Embargos  de
declaração  rejeitados. (STJ;  EDcl-EDcl-AREsp
870.017; Proc. 2016/0063146-0; MG; Sexta Turma; Rel.
Min. Nefi Cordeiro; DJE 13/06/2017).

E,
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.  ART. 1.022
DO  NCPC.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO  OU  ERRO  MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO  PROTELATÓRIO.  IMPOSIÇÃO  DE
MULTA.  ART.  1.026,  §  2º,  DO  NCPC.  DECISÃO
MANTIDA.  1.  Aplicabilidade  do  NCPC  a  este
recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
nº  3  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão  de
9/3/2016: 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.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo  ou  à  rediscussão  do  julgado  que
negou provimento  ao  agravo  interno  em razão  da
inviabilidade  do  agravo  em  Recurso  Especial
apresentado  em  desacordo  com  os  requisitos
preconizados pelo art. 544, § 4º, I, do CPC/73. 3. Em
virtude da rejeição dos presentes aclaratórios,  e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, §
2º,  do  NCPC, no  percentual  de  2%  sobre  o  valor
atualizado  da  causa.  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados,  com  imposição  de  multa.  (STJ;  EDcl-
AREsp  961.959;  Proc.  2016/0202363-8;  RJ;  Terceira
Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 12/06/2017) 

No mesmo caminhar, aresto deste Sodalício:
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,
OBSCURIDADE,  CONTRADIÇÃO  E  ERRO
MATERIAL.  PRETENSÃO  DE  MERA
REDISCUSSÃO  DO  JULGADO.  DESCABIMENTO.
REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS. Os  embargos  de
declaração  consubstanciam  recurso  de  integração,
não  se  prestando  para  reexame  da  matéria.  Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro
material  no  julgado,  incabíveis  se  revelam  os
aclaratórios.  À  luz  da  Jurisprudência,  “Constatado
que a insurgência da embargante não diz respeito a
eventual vício de integração do acórdão impugnado,
mas a  interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de
rigor  a  rejeição  dos  aclaratórios”.  (TJPB;  EDcl
0097320-53.2012.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 22/05/2017; Pág. 13).

No  caso  dos  autos,  analisando  as  sublevações  do
reclamo, percebe-se que a  Q3 Empreendimentos Imobiliários LTDA e 02 - Scopel
Spe - 08 Empreendimentos Imobiliários LTDA, em verdade, não se conformou com
a fundamentação da decisão contrária às suas intenções apelatórias e,  de maneira
infundada,  lançou  mão  dos  presentes  embargos,  alegando  omissão  diante  da
ausência  de  manifestação  no  julgado  acerca  da  não  aplicação da  Lei  nº  9.766/79,
limitando-se, apenas, a discorrer acerca do descumprimento do prazo para conclusão
das obras de infraestrutura do empreendimento e que suposto atraso não pode ser
superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Inadequada, como visto, a via eleita, máxime quando
no decisum vergastado tal argumentação já foi devidamente enfrentada às fls. 243/245,
senão vejamos:
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(…) 
Esclareço, por oportuno, que o Juiz a quo, quando da
prolação da sentença, fls. 169/176, reconheceu que as
promovidas,  ao  atrasarem  injustificadamente  a
entrega  do  imóvel,  nos  moldes  estipulados  no
compromisso de compra e  venda,  descumpriram a
obrigação  assumida,  sendo,  por  consequência,  as
únicas responsáveis pela resolução da avença. Logo,
não  há  dúvidas  quanto  à  responsabilidade  das
construtoras pela inexecução contratual.
Nesse sentido, mister transcrever excerto da decisão,
ora combatida:
(…)
Dessa forma, fica convencido de que os promovidos
tornaram-se  inadimplentes,  eis  que  além  de  terem
descumprido  o  prazo  anunciado  de  entrega  do
empreendimento,  deixaram  de  apresentar  motivos
legítimos para a demora, sendo inadmissível que os
compradores aguardem indefinidamente a conclusão
das  obras,  fato  que,  aliás,  rendeu  ensejo  ao
ajuizamento  de  inúmeros  ao  ajuizamento  de
inúmeras ações judiciais nesta Comarca em desfavor
dos demandados.
Assim sendo, tenho que inexistem dúvidas acerca da
paralisação das obras  do referido empreendimento,
justificando-se,  assim,  o  pedido  dos  autores  de
rescisão  contratual,  não  havendo,  portanto,  falar-se
em impossibilidade de tal resolução.
No tocante à responsabilização pelo aludido atraso,
observo  que  a  argumentação  trazida  na  peça
defensiva  revela-se  insuficiente  para  excluir  a
responsabilidade dos réus.
(…)
Cumpre repisar que a relação havida entre as partes é
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de consumo, de modo que a responsabilidade pelo
vício/defeito do produto/serviço é objetiva.
Nesse  contexto,  tenho  que  o  atraso  das  obras  de
infraestrutura  do  loteamento  decorrente  eventual
descuido  em  sua  execução  constitui  risco  ínsito  à
atividade  econômica,  que  não  pode,  contudo,  ser
repassado  arbitrariamente  aos  consumidores
adquirentes de unidades autônomas futuras (…).
No  que  tange  à  impossibilidade  de  ressarcimento,
integral, dos valores relativos às parcelas pagas pelos
apelados, entendo não merecer guarida tal pretensão,
pois, conforme comprovado nos autos e reconhecido
na sentença, não foram os promitentes compradores
quem deram causa ao inadimplemento do contrato
particular  de  promessa  de  compra  e  venda  do
imóvel, mas, sim, as promitentes vendedoras.
É  esse  o  entendimento  consolidado  no  âmbito  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  consoante  teor  da
Súmula nº 543, abaixo reproduzido:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa  do  Consumidor,  deve  ocorrer  a  imediata
restituição  das  parcelas  pagas  pelo  promitente
comprador  -  integralmente,  em  caso  de  culpa
exclusiva  do  promitente  vendedor/construtor,  ou
parcialmente,  caso  tenha  sido  o  comprador  quem
deu causa ao desfazimento.

Ressalta-se, ademais, que a afirmação de inexistência
de inadimplemento contratual devido à possibilidade de prorrogação do prazo de
conclusão das obras por até 04 (quatro) anos, conforme previsão do art. 9º da Lei nº
6.766/79,  que  dispõe  sobre  o  parcelamento  do  solo  urbano,  também  não  merece
acolhimento,  pois  não há comprovação de que mencionado prazo seria suficiente
para conclusão e entrega do empreendimento que foi iniciado no ano 2011. Tanto que
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só  agora,  em  março  de  2017,  consoante  se  depreende  do  documento  de  fl.  259,
colacionado  junto  com  os  aclaratórios,  que  as  obras  de  infraestrutura  estão
devidamente  concluídas  e  que  os  lotes  dos  terrenos  destinados  à  construção
residencial só agora encontram-se aptos para aprovação do Alvará de Licença para
Construção.

Por outro quadrante, também não merece guarida a
alegação de  obscuridade no que se refere à  restituição dos  valores  supostamente
desembolsados a título de comissão de corretagem, por afronta ao teor da decisão
proferida  no  REsp  nº  1.551.956,  que  determinou  a  legalidade  do  pagamento  da
comissão de corretagem pelos compradores de imóveis e estabeleceu o prazo trienal
para pleitear a restituição.

Acerca  do  tema,  é  de  se  esclarecer  que o  precedente
invocado pela recorrente para fundamentar a alegação de prescrição da pretensão de pleitear
a restituição da quantia paga a título de comissão de corretagem e de improcedência liminar
do pedido de restituição de tal valor, qual seja,  Recurso Especial nº 1.551.956/SP, não se
aplica à hipótese vertente, pois, no referido julgado, tratou-se apenas da questão relativa à
"prescrição  da  pretensão  de  restituição  das  parcelas  pagas  a  título  de  comissão  de
corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência
desses encargos ao consumidor", isto é, de temática diversa da discutida nos autos, a saber,
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por atraso na conclusão das obras de
infraestrutura do empreendimento objeto do contrato e restituição dos valores pagos.

Cito, por oportuno, a ementa do julgado em referência:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE
DE  VENDAS.  CORRETAGEM.  SERVIÇO  DE
ASSESSORIA  TÉCNICO-IMOBILIÁRIA  (SATI).
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO  CONSUMIDOR.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL  DA
PRETENSÃO.  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  1.
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TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Incidência  da  prescrição  trienal  sobre  a  pretensão  de
restituição dos  valores  pagos a título de comissão de
corretagem  ou  de  serviço  de  assistência  técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º,
IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção
no  julgamento  do  Recurso  Especial  n.  1.360.969/RS,
concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de
situação  análoga.  2.  CASO  CONCRETO:  2.1.
Reconhecimento  do  implemento da prescrição  trienal,
tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois
da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais
alegações  constantes  do  recurso especial. 3. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 

Ainda que assim não fosse, é dizer, se a tese firmada no
precedente invocado - incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem - fosse aplicável ao presente caso, não seria
caso de acolhimento da prejudicial arguida na apelação, tendo em vista a presente demanda
ter sido ajuizada no dia 14 de março de 2013, ou seja, antes de decorridos 03 (três) anos da
celebração da avença objeto do litígio, firmada em setembro de 2011, fls. 48/54.

Diante  dessas  considerações,  tendo  a  decisão
impugnada sido clara e precisa quanto ao enfrentamento dos pontos indispensáveis
ao desfecho do caso, não vislumbro eiva alguma a ser sanada, notadamente quando
se constata a intenção de reavivar os termos fáticos da lide, sendo este, contudo, meio
inapropriado.

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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