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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0081901-90.2012.815.2001.
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Alzir Espínola e Cia Ltda.
ADVOGADO: Bruno Eduardo Vilarim da Cunha (OAB/PB nº 16.185).
EMBARGADA: Rayssa Mayer Ramalho Catão.
ADVOGADO: Diego Dutra (OAB/PB nº 14.835), Luiz César Gabriel Macedo (OAB/PB nº 14.737) e
David Xavier Sitônio Lucena (OAB/PB nº 13.937).

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MA-
TÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente contradição ou omissão,
instauram nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida pelo
Acórdão embargado hão de ser rejeitados. 

VISTOS,  examinados, relatados e discutidos os presentes Embargos Declaratórios
na Apelação Cível n.º 0081901-90.2012.815.2001, em que figuram como Embargante Alzir
Espínola e Cia Ltda., e como Embargada Rayssa Mayer Ramalho Catão.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em conhecer os
Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Alzir Espínola e Cia Ltda. opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de f.
206/207-v, que deu provimento parcial à Apelação interposta por Rayssa Mayer Ramalho
Catão, reformando em parte a Sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca
da Capital, f. 147/153, julgando procedente também procedente a parte do pedido que obje-
tiva  a  indenização  por  danos  materiais  em lucros  cessantes,  arbitrados  no  valor  de  R$
38.500,00, referente aos alugueis do imóvel por ela adquirido e cuja entrega se deu com re-
levante atraso.

Em suas razões recursais, f. 210/213, alegou que o Acórdão incorreu em contradição
por supostamente não haver considerado os documentos constantes dos autos, que, em seu
dizer, demonstram os empecilhos que ocasionaram a demora na entrega do imóvel, inclusi-
ve reformas solicitadas pela própria Embargada, alegando, ainda, que ela não comprovou o
pagamento de qualquer aluguel durante a espera, que ensejasse a reparação material conce-
dida por este Colegiado.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o defeito indica-
do e, dando-lhes efeitos modificativos, o Acórdão seja reformado, para que a Apelação seja
desprovida.

É o Relatório.



Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do CPC/2015, possuindo
como pressuposto a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na De-
cisão embargada1.

No caso destes autos, o Acórdão embargado concluiu, com base na jurisprudência
do Superior Tribunal  de Justiça  e dos  Tribunais  de Justiça pátrios,  que,  comprovado o
atraso injustificado da construtora quanto à entrega do imóvel, não obedecendo ao prazo
original  ou  à  cláusula  que  prevê  a  possibilidade  de  atraso,  a  construtora  deverá  ser
responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis e taxas condominiais do autor até a efetiva
entrega da unidade habitacional prometida, acarretando, além de dano emergente, lucros
cessantes, com presunção dos prejuízos suportados pelo comprador, consoante se verifica
do seguinte excerto:

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios é farta no sentido de que,
comprovado o atraso injustificado da construtora quanto à entrega do imóvel, que
não obedeceu ao prazo original ou à cláusula que prevê a possibilidade de atraso,
a  empresa  deverá  ser  responsabilizada  pelo  pagamento  dos  aluguéis  e  taxas
condominiais do autor, até a efetiva entrega da unidade habitacional prometida.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou o entendimento de que a
inexecução  do  contrato  de  promessa  de  compra  e  venda,  consubstanciada  na
ausência  de  entrega  do  imóvel  na  data  acordada,  acarreta,  além  de  dano
emergente,  lucros  cessantes,  com  presunção  dos  prejuízos  suportados  pelo
comprador.

Como  forma  de  mensurar  os  danos  materiais  requeridos,  a  Apelante
colacionou aos autos Laudo de Avaliação do imóvel, f. 42, contendo todas as
especificações do bem e indicando como valor de mercado o montante de R$
350.000,00, tendo como valor de aluguel mensal a proporção de 0,5%, ou seja,
R$ 1.750,00.

O referido Laudo foi impugnado pela Construtora Promovida, ora Apelada,
em sua peça de defesa, f. 68, ocasião em que sustentou que o valor de mercado do
apartamento  seria  de  R$  245.000,00,  sem,  contudo,  apresentar  qualquer
documentação hábil a demonstrar a plausibilidade de suas alegações, não obstante
o ônus insculpido no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Considerando  a  presunção  de  prejuízo  material  à  Apelante,  na  linha  do
entendimento  jurisprudencial  acima  invocado,  na  condição  de  adquirente  de
imóvel cuja entrega se deu com atraso, a Apelada deve ser condenada a reparar os
danos patrimoniais, os quais devem ser arbitrados a partir da prova do prejuízo,
ou seja, no montante relativo ao valor do aluguel mensal durante todo o período
da demora, em que a Proprietária ficou impossibilitada de usufruir do bem.

Como visto,  o  imóvel  deveria  ter  sido  entregue em junho de  2011 e  sua
entrega definitiva somente se deu em abril de 2013, correspondendo, dessa forma,
a vinte e dois meses de atraso, perfazendo um total de R$ 38.500,00.

O quantum indenizatório relativo aos danos materiais foi fixado de acordo com a
prova técnica apresentada pela ora Embargada, que não foi devidamente impugnada pela

1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.



Parte  Embargante,  inexistindo,  portanto,  qualquer  eiva  de  contradição  a  ser  sanada,
vislumbrando-se,  ao  revés,  nítida  intenção  de  rediscussão  do  mérito  expressa  e
coerentemente decidido, em patente desconformidade com incisos I e II do art. 1.022 do
Código de Processo Civil/2015.

Posto isso,  considerando que os Embargos de Declaração foram interpostos
apenas para ensejar a rediscussão da matéria, rejeito-os.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


