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ACÓRDÃO

CONSUMIDOR  -  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  - 
ALEGADA  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO  – 
REEMBOLSO  DOS  ALUGUERES  PAGOS 
NO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL – 
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO 
PARA  CÁLCULO  DO  QUANTUM A  SER 
EFETIVAMENTE  RESSARCIDO  – 
ALEGAÇÃO  DE  NÃO  DESCUMPRIMENTO 
DO  CONTRATO  EM  RAZÃO  DA 
CONTAGEM  DE  PRAZO  A  PARTIR  DE 
DATA  HIPOTÉTICA  –  DESCABIMENTO  – 
CLÁUSULA  CONTRATUAL  COM 
INTERPRETAÇÃO  DÚBIA  – 
INTERPRETAÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO 
CONSUMIDOR  –  INTELIGÊNCIA  DO  ART. 
47  DO CDC –  MARCO INICIAL A PARTIR 
DO  PRAZO FINDO  DA  TOLERÂNCIA 
ESTABELECIDA  EM  CLÁUSULA  APÓS  O 
PRAZO  FIXADO  PARA  ENTREGA  DO 
IMÓVEL  –  MANUTENÇÃO  -  VALOR  DOS 
ALUGUERES  –  COMPROVAÇÃO  NOS 
AUTOS  –  CONTRADIÇÃO  ALEGADA  - 
DISPOSITIVO  INCOMPATÍVEL  COM  OS 
ARGUMENTOS  DO  ACÓRDÃO  – 
ACOLHIMENTO  –  REFORMA  DO 
ACÓRDÃO -  PROVIMENTO PARCIAL DOS 
EMBARGOS. 
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-  Nos  casos  de  dupla  interpretação  de 
cláusula  contratual,  é  uníssona  a 
jurisprudência  dos  tribunais  superiores  no 
sentido de que as cláusulas contratuais serão 
interpretadas  de  maneira  mais  favorável  ao 
consumidor, a teor do que preceitua o art. 47 
do CDC, não se podendo dar tal extensão à 
referida cláusula.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade  de  votos,  em  dar  provimento  parcial  aos  embargos 
declaratórios, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de 
fls. 207.

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Cipresa 

Empreendimentos Ltda, insurgindo-se contra Acórdão de fls. 175/178-V que 
NEGOU PROVIMENTO AO APELO interposto por si em face da sentença 
que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer c/c indenização 
por  danos  morais  ajuizada  por  Séfora  Lima  de  Figueiredo  em  face  da 
ré/embargante.

Irresignada,  a  embargante  interpôs o recurso,  alegando,  em 
síntese, que houve omissões no acórdão quanto o termo inicial da contagem 
do prazo firmado no contrato e também, do valor referente ao reembolso dos 
alugueres  pagos  pela  embargada  no  aguardo  da  entrega  do  imóvel 
contratado. Alega ainda contradição no acórdão existente entre o dispositivo 
mantendo incólume a sentença a quo e o reconhecimento do pagamento dos 
alugueres a partir da contagem do prazo de prorrogação em dias úteis que 
altera em parte a sentença.

Contrarrazões dos embargos de declaração às fls. 201/204.

É o relatório.
VOTO

Com  vistas  a  suprir  possíveis  vícios  da  decisão,  o 
ordenamento  jurídico pátrio  permite  que as partes,  independentemente  de 
sucumbência1, utilizem os “Embargos de Declaração” para aclarar a decisão 
que eventualmente sofra de obscuridade, omissão ou contradição. 

A  doutrina  tem  contribuído  quando  define  o  recurso  como 
sendo remédio voluntário idôneo a ensejar,  dentro do mesmo processo,  o 
esclarecimento ou a integração da decisão judicial impugnada, na lição de 

1 STF – 2ª T. RE 221.196-5-EDcl. DJU 23/10/98. No mesmo sentindo: RTRF – 3ª Reg. 24/213.
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Alexandre  Câmara2.  Theodoro  Júnior  igualmente  entende  como  sendo  o 
recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste 
obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado3.

De toda forma, os Embargos de Declaração contribuem para o 
aprimoramento do julgado e não representam crítica ao juízo. Nesse sentido 
o STF tem entendido:

Os  embargos  declaratórios  não  consubstanciam crítica 
ao ofício  judicante,  mas servem-lhe  ao aprimoramento. 
Ao  apreciá-los,  o  órgão  deve  fazê-lo  com  espírito  de 
compreensão,  atentando  para  o  fato  de 
consubstanciarem verdadeira  contribuição  da  parte  em 
prol  do  devido  processo  legal.  (STF-2ª  Turma,  A.I. 
163.047-5-PR-AGRG-EDCL,  j.  18.12.95,  v.u.,  DJU 
8.3.96).

Dessa  forma,  será  cabível  o  referido  recurso,  segundo  o 
Código de Processo Civil, quando a sentença incidir nas situações elencadas 
pelos seus incisos:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: 
I - houver, na sentença ou no acórdão,  obscuridade ou 
contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o juiz ou tribunal.

Pois bem, alega o embargante que houve omissão no Acórdão 
quanto  ao  termo  inicial  da  contagem  do  prazo  firmado  no  contrato  para 
entrega do imóvel. 

Não assiste razão a embargante.

Para  análise  da  omissão  apontada,  transcrevo  a  cláusula 
sexta do contrato celebrado entre as partes, in verbis:

“O(a,s)  VENDEDOR(A,ES)  se  compromete  a  entregar  o(s)  
apartamento(s) do CIPRESA RESIDENCIAL no prazo provável  
de 24 (vinte e quatro) meses – JULHO/2011, a contar da data  
da  Licença  de  Construção.  Porém,  desde  já,  o(a,s)  
COMPRADOR(A,ES)  concorda que poderá haver  alterações 
para mais ou para menos, em função de casos fortuitos ou de 
força  maior  (Chuvas,  falta  de  materiais  específicos  no 
mercado, atraso por parte dos fornecedores, falta de mão-de-

2 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, v. II.

3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
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obra  específica  para  execução  de  determinados  serviços,  
alteração de projeto com aumento da área construída, etc...),  
sendo permitido uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias  
úteis.”

Da leitura  da  cláusula  supramencionada,  observa-se  que  a 
embargante se comprometeu a entregar o imóvel,  objeto da demanda,  no 
prazo  provável  de  24  (vinte  e  quatro)  meses,  fixando  o  período  de 
julho/2011, com a ressalva “a contar da data de licença de construção”.

Observa-se, assim, que se trata de cláusula com interpretação 
dúbia, pois, não há como prever, numa mesma cláusula, a entrega do imóvel 
com fixação do prazo – julho/2011 – e, ao mesmo tempo ressalvar sobre uma 
data hipotética, qual seja, a data de licença da construção. 

A  falta  de  clareza  e  dubiedade  das  cláusulas  impõe  ao 
julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte 
hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que 
atenuem a responsabilidade do fornecedor.

Nesses  casos,  é  uníssona  a  jurisprudência  dos  Tribunais 
Superiores  e  Pátrios  no  sentido  de  que  as  cláusulas  contratuais  serão 
interpretadas  de  maneira  mais  favorável  ao  consumidor,  a  teor  do  que 
preceitua  o  art.  47  do  CDC,  não  se podendo  dar  tal  extensão  à referida 
cláusula.  Tal norma é reflexo do princípio da igualdade substancial  real  e, 
sendo  o  consumidor  a  parte  mais  fraca  na  relação  contratual,  merece 
tratamento  diferenciado  na  medida  de  suas  desigualdades  e 
hipossuficiências.

Nesse sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
SEGURO  DE  VIDA.  MORTE  NATURAL.  COBERTURA. 
CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL 
AO  HIPOSSUFICIENTE.  PRECEDENTES.  1.  Esta  Corte 
Superior  já  firmou  entendimento  de  que,  nos  contratos  de 
adesão,  as  cláusulas  limitativas  ao  direito  do  consumidor 
contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para 
que não impeçam a sua correta interpretação.  2.  A falta de 
clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma 
interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte 
hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de 
cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou 
redundem  em  renúncia  ou  disposição  de  direitos  pelo 
consumidor  (art.  51,  I,  do  CDC),  ou  desvirtuem  direitos 
fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1º, II, 
do CDC). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 
REsp:  1331935  SP  2012/0134714-1,  Relator:  Ministro 
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RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  Data  de  Julgamento: 
03/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
10/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
RECÉM-NASCIDO  COM  PROBLEMAS  RESPIRATÓRIOS. 
NECESSIDADE  DE  VENTILAÇÃO  MECÂNICA  EM  UTI 
NEONATAL.  EMERGÊNCIA.  NEGATIVA  DE  COBERTURA. 
CARÊNCIA.  INTERPRETAÇÃO  REALIZADA  DE  FORMA 
MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO C.D.C. 
DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1- A Lei 9656/98 prevê em 
seu art.  12,  inciso  V,  alínea c,  que em caso de urgência  e 
emergência, a carência é de 24 horas. 2- O Regulamento 13 
da  Consu  que  encontra  fundamento  de  validade  na 
mencionada lei e, ao contrariá-la, deve ser afastado. 3- Laudo 
médico indicando a gravidade do estado de saúde do menor, 
que  apresentava  problemas  respiratórios  e  necessitava  de 
ventilação  mecânica  com  cuidados  intensivos  em  UTI 
neonatal, a qual corria risco de morte. 4- É abusiva qualquer 
cláusula  contratual  que  visa  restringir  os  direitos  do 
consumidor, sendo absolutamente nula nos termos do art. 51, 
do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. 5- Aplicação 
da Súmula nº 302 do STJ. 6A operadora de saúde não poderia 
limitar  o  atendimento  às  primeiras  horas,  por  conta  do 
cumprimento de carência, sob pena de ferir o princípio da boa-
fé  objetiva,  já  que  haveria  uma  injustificada  restrição  aos 
direitos  inerentes  ao  contrato.  7-  A  limitação  da  cobertura 
pretendida  pela  operadora  de  saúde  deve  ceder  em 
homenagem ao direito à vida e à saúde da criança. 8- Não se 
pode  conferir  a  qualquer  direito  de  cunho  patrimonial  ou 
mesmo econômico maior relevância do que o direito à vida, à 
saúde e á dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais 
protegidos  no  art.  5º  da  Constituição  da  República.  9-  A 
postura  da  seguradora  em não  autorizar  a  permanência  do 
menor na UTI neonatal colocou em risco sua vida, justificando 
o cabimento da indenização por danos morais, nos termos do 
art.  6º,  inciso  VI  do Código  de Defesa do Consumidor.  10- 
Ainda que se trate de um recém-nascido, prematuro, idade que 
não possibilita a compreensão do que ocorre a sua volta, não 
significa que não seja passível de sofrer danos morais,  pois 
assim como os adultos, tem sua dignidade. 11- Precedentes 
STJ e TJERJ. 12Dano moral configurado. 13- Valor fixado com 
razoabilidade,  em  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais)  que  se 
matem.  14-  NEGATIVA  DE  PROVIMENTO  DO  RECURSO.
(TJ-RJ  -  APL:  00117176720118190212  RJ  0011717-
67.2011.8.19.0212,  Relator:  DES.  TERESA  DE  ANDRADE 
CASTRO NEVES,  Data  de Julgamento:  28/08/2013,  SEXTA 
CAMARA  CIVEL,  Data  de  Publicação:  19/11/2013  14:25) 
(negrito nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE TRANSFERÊNCIA 
DE QUOTAS DE CONSÓRCIO. CLAREZA A RESPEITO DE 
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QUANTAS  PRESTAÇÕES  FORAM  PAGAS  E  QUANTAS 
ESTÃO POR VENCER ATÉ O TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE 
QUALQUER  RESSALVA NO QUE PERTINE À  PARCELAS 
INADIMPLIDAS.  APLICAÇÃO  DO  CDC  AO  CASO. 
INTERPRETAÇÃO  MAIS  BENÉFICA  AO  CONSUMIDOR 
(ART.  47  DO  CDC). (TJ-SC  -  AC:  20100182578  SC 
2010.018257-8  (Acórdão),  Relator:  Guilherme  Nunes  Born, 
Data  de Julgamento:  07/08/2013,  Quinta  Câmara de Direito 
Comercial Julgado). (negrito nosso) 

Comentando  aludido  dispositivo,  tem-se  da  doutrina  de 
Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem: 

“A nova proteção contratual assegurada através da norma de 
interpretação do art. 47 do CDC traz como grande contribuição  
o fato de não distinguir, como até então fazia a jurisprudência,  
entre cláusulas claras e cláusulas ambíguas. Nestes casos, a  
jurisprudência  brasileira  geralmente  lança  mão  não  só  do  
recurso de interpretação mais favorável ao consumidor,  com 
base  no  art.  47  do  CDC,  mas  também  da  idéia  de  
interpretação do contrato teoricamente, com cláusulas claras,  
conforme sua  função  econômica.  Logo,  as  cláusulas  claras  
serão interpretadas conforme as expectativas que aquele tipo  
contratual  e  aquela  tipo  de  cláusula  desperta  nos  
consumidores, conforme as novas imposições da boa-fé.” (p.  
645) 

Assim, entendo que no acórdão atacada não houve omissão 
nesse ponto, porquanto não merece reforma.

Por outro lado, assiste razão à embargante no que tange à 
contradição apontada com relação ao marco inicial  da contagem do prazo 
para  o  reembolso  dos  valores  dos  alugueres  pagos  pela  embargada  no 
aguardo da entrega do imóvel, bem como à omissão apontada com relação 
ao valor dos alugueres. 

Ocorre  que  na  sentença  a  quo,  a  julgadora  condenou  a 
promovida a ressarcir a autora/embargada, os valores relativos aos alugueres 
por ela pagos no aguardo da entrega do imóvel, com vigência a partir  da 
contratação até a data da entrega do imóvel, qual seja, 02/10/2012. Já no 
acórdão desta Câmara, embora com entendimento divergente do juízo a quo, 
ou seja, pelo reembolso dos alugueres com vigência a partir  do prazo findo 
da  tolerância  estabelecida  na  cláusula  sexta  do  contrato  (fls.  11/16), 
decidimos  por  negar  provimento  ao  apelo  da  promovida/embargante, 
mantendo-se incólume a sentença.

  
No que tange ao valor dos alugueres a serem restituídos pela 

autora,  tenho que houve omissão no acórdão,  posto que o recibo  trazido 
junto a inicial (fl.29) e o depoimento da testemunha da própria demandante à 
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fl. 106 comprovam que o valor do aluguel pago pela demandante, foi de R$ 
480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais, confirmando, pois, a alegação 
da embargante.

Destarte,  reconhecendo  a  contradição  e  a  omissão  no 
acórdão,  acolho  parcialmente  os  embargos  declaratórios  para  integrar  o 
acórdão hostilizado, determinando que o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e 
oitenta  reais)  pagos  mensalmente  pela  autora  em  razão  dos  alugueres 
contratados  no  aguardo  da  entrega  do  imóvel,  sejam  contabilizados  e 
reembolsados a partir do prazo final que a autora deveria ter imitida a posse 
no imóvel até a data de entrega do imóvel, qual seja, 02/10/2012.   

 

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS 
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  em  face  da  contradição  e  omissão 
alegadas, dando-lhe efeito infringente, para determinar que o reembolso dos 
valores  dos  alugueres  pagos  pela  embargada  no  aguardo  da  entrega  do 
imóvel, qual seja, R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais, sejam 
contabilizados a partir do prazo final da tolerância estabelecida na cláusula 
sexta do contrato, cujo marco inicial é julho/2011, até a data de entrega do 
imóvel (02/10/2012), passando esta decisão a integrar o Acórdão vergastado.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.   Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida,  (relator)  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides,  o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. 
Desª. Maria das Graças Morais Guedes, 

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator
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