
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0029604-28.2013.815.0011 — 3ª Vara Cível de Campina Grande. 
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.
Embargante : P-08 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Q-3 Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. 
ADVOGADOS :Luís Paulo Germanos (OAB/SP 154056) e Walter José de Brito Marini 
(OAB/SP 195920)
Embargada : José Alves de Lima e outra.
ADVOGADO :Rodrigo Araújo Reül (OAB/PB 13864)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES APONTADAS.
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ  ANALISADA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. REJEIÇÃO.
 
— Tendo  o  Tribunal  apreciado  amplamente  os  temas  levantados  no
recurso  e  considerados  pertinentes  ao  deslinde  da  causa,  descabe  a
oposição de Embargos Declaratórios por inexistir a alegada omissão na
espécie.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
nominados. 

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pela  Q3  Empreendimentos
imobiliários Ltda e SPE-08 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão de fls. 240/248 que
negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam obscuridade no julgado,
aduzindo  que  é  válida  a  cláusula  que  transfere  ao  consumidor  as  despesas  com comissão  de
corretagem.  Afirma,  ainda,  que  o  Acórdão  embargado  incorreu  em omissão  por  não  haver  se
pronunciado sobre a alegação de impossibilidade de rescisão do contrato firmado entre as partes,
nos termos da Lei nº 6.766/79 e que os juros de mora concernentes às parcelas a serem restituídas
devem fluir a partir do trânsito em julgado da sentença e não da citação.

Sem contrarrazões (fls. 261).
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É o relatório. 

VOTO

Compulsando os autos, penso que o recurso não deve ser acolhido, vez que
não se destina a suprir omissão, contradição ou obscuridade, mas rediscutir matéria que versa sobre
rescisão contratual em razão de obra paralisada sem motivo justificável, o que é impossível na via
estreita dos embargos de declaração.

Resta claro que o embargante não concordou com a decisão e, de todas as
formas, tentou um novo julgado, alegando suposta omissão.

A esse respeito, o artigo 1.022, do CPC, preceitua o seguinte:

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.

À luz de tal raciocínio, adiante-se que não se detecta qualquer defeito a ser
integrado na decisão ora atacada,  especialmente porquanto a lide fora dirimida com a devida e
suficiente fundamentação.

A omissão  autorizante  da  interposição  dos  Embargos  é  aquela  em  que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a parte
expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha de decidi-la
ex officio. 

In  casu,  todos  os  pontos  tidos  por  esta  Câmara  como relevantes  para  o
deslinde da lide foram bem fundamentados no Acórdão. Desta feita, quanto aos dispositivos legais
trazidos  pelo  recorrente  em sede  de  Embargos  Declaratórios  entendo  que  não  houve  omissão,
obscuridade ou contradição prestante para tais fins.

Veja-se,  inclusive  o  trecho  a  seguir  extraído  da  decisão  embragada  que
menciona o dispositivo legal em comento:

“Analisando o contrato de fls. 24/33, verifica-se que não existe uma data
específica para a entrega do imóvel, tendo sido, contudo, vinculada esta
entrega ao cumprimento do cronograma de execução da obra aprovada
pelo órgão municipal competente.  De acordo com o cronograma de fls.
42/45  apresentado  pelos  apelados  e  não  contestado  pelas  apelantes,  a
previsão de entrega e conclusão da obra seria para dezembro de 2013. 

Por sua vez, o contrato celebrado entre as partes, estabelece em sua cláusula
2.1.3 (E): “Prazo estimado para execução das obras de infra-estrutura, consoante aprovado pela
Prefeitura Municipal de Campina Grande.”

Dessa forma, em que pese a existência da disposição contratual supracitada,

2



as  Promovidas  sequer  trouxeram  aos  autos  o  cronograma,  ou  mesmo  comprovaram
documentalmente  o  atual  estágio  das  obras,  limitando-se  a  afirmar  que  não  houve  o
descumprimento contratual, porquanto o prazo inicialmente estimado poderia ser prorrogado por até
04 (quatro) anos, conforme estabelece a Lei nº 6.766/79, não fazendo prova de que mesmo esse
prazo seria suficiente para finalizar a infraestrutura. 

Por outro lado, a Lei nº 6.766/79 prevê um lapso temporal para a conclusão
das obras de no máximo quatro anos, não impedindo que seja estipulado prazo menor. 

Dessa forma, restou incontroverso que as empresas apelantes se tornaram
inadimplentes, eis que além de terem paralisado o empreendimento, deixaram de apresentar motivo
legítimo para a demora, de modo que os compradores não poderiam aguardar indefinidamente a
conclusão da obra. 

Assim sendo,  inexistente  culpa dos  promitentes  compradores  na  rescisão
contratual.  Ora,  as  cláusulas  penais  contra  o  comprador  devem ser  exigidas  quando a  rescisão
ocorrer por sua inadimplência, ou mesmo de forma imotivada no contrato, descabendo a aplicação
em favor de quem deu causa ao desfazimento do negócio, como no caso dos autos.

A restituição  das  quantias  pagas  pelo  promitente  comprador  deverá  ser
integral, não havendo que se falar em retenção de qualquer percentual pelas Apelantes, por serem
inaplicáveis cláusulas penais que prevejam retenção de valores para pagamento de multa ou de
despesas administrativas, nos termos do art. 35, III, c/c o art. 53, todos do CDC:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta,
apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre
escolha: 
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação
ou publicidade; 
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III  -  rescindir  o  contrato,  com direito  à  restituição  de  quantia  eventualmente
antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

Art.  53.  Nos  contratos  de  compra  e  venda  de  móveis  ou  imóveis  mediante
pagamento  em  prestações,  bem como  nas  alienações  fiduciárias  em  garantia,
consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total
das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento,
pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. 

Como se vê, da culpa exclusiva das promitentes vendedoras pela rescisão
contratual não surge o direito à retenção de qualquer valor pago, pois tal fato consistiria flagrante
enriquecimento indevido, ou seja, um verdadeiro prêmio para a parte que descumpre o contrato,
situação inadmissível no nosso sistema jurídico.”

Logo não há que se falar em violação à Lei nº 6.766/79, uma vez que as
embargantes não fizeram prova nem mesmo de que o prazo de 04 anos seria suficiente para finalizar
a obra. Resta demonstrado, portanto, que as recorrentes se tornaram inadimplentes, eis que, além de
haverem paralisado o empreendimento, deixaram de apresentar motivo legítimo para a demora, de
modo que o comprador não poderia aguardar indefinidamente a conclusão da obra.

Ainda no que tange à obrigação de restituição da comissão de corretagem
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pela construtora ao consumidor, tem-se que inexistindo culpa do promitente comprador na rescisão
do  contrato,  as  empresas  deverão  proceder  a  restituição  de  todos  os  valores  pagos,  inclusive
comissão de corretagem, arras e/ou sinal, tendo em vista a responsabilidade objetiva consumerista
evidenciada, pelo risco do empreendimento. 

Com  efeito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento,  em
julgamento de recurso repetitivo (Tema 938), no sentido de admitir a validade da cláusula contratual
que  transfere  ao  promitente-comprador  a  obrigação  de  pagar  a  comissão  de  corretagem  nos
contratos  de  promessa  de  compra  e  venda  de  unidade  autônoma  em  regime  de  incorporação
imobiliária,  desde  que  previamente  informado  o  preço  total  da  aquisição  da  unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, in verbis: 

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  (ART.  554  DO  CPC/73)  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO DE VALORES - COMISSÃO DE CORRETAGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de que a impugnação, no agravo, de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a
preclusão das matérias não impugnadas. 2. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, deve o
julgador com base nos fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie decidir a
controvérsia de modo fundamentado. Não está obrigado o magistrado a interpretar as provas dos autos
conforme o interesse de uma das partes. É inadmissível pleito recursal que visa ao reexame de prova já
analisada pelo Tribunal de origem. Precedente. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
em julgamento de recurso repetitivo no sentido de admitir a "validade da cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e  venda de unidade autônoma em regime de  incorporação imobiliária,  desde que  previamente
informado o preço total  da aquisição da unidade autônoma,  com o destaque do valor  da comissão de
corretagem." (REsp 1599511/SP, Rel.  Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016 - Tema 938). 3.1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com
base nas provas carreadas aos autos, concluiu estarem ausentes os requisitos previstos na tese firmada por
esta Corte superior. Alterar tal conclusão demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e, ainda,
o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e
7  do  STJ.  4.  Agravo  interno  desprovido  (AgInt  no  AREsp  728.423/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 23/08/2017)

Todavia,  é  devido  ao  consumidor  a  devolução  da  importância  do
encargo  supradelineado  quando  resolvido  o  contrato  por  descumprimento  imputado  à
incorporadora, como é o caso dos autos.

Por fim, no que tange à fluência dos juros de mora sobre as parcelas a
serem restituídas,  vê-se  que devem fluir desde a  citação,  uma vez  que se rata  de  relação
contratual, como restou decidido na sentença.

Destarte, verifica-se que a questão jurídica de fundo subjacente à lide foi
claramente debatida na decisão embargada, não havendo que se falar em contradição, obscuridade
ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  OMISSÕES
APONTADAS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. I. Não se furtou o acórdão de apreciar a
alegada violação ao dispositivo legal, apenas reconheceu inexistir qualquer omissão
por  parte  do  Tribunal a  quo  quanto  à  matéria.  II.  Já  é  pacífico  nesta  Corte  o
entendimento segundo o qual o julgador não está adstrito, ao julgar as questões que
lhe são submetidas, às teses levantadas pelas partes, e nem obrigado a se manifestar
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sobre   todos   os   pontos   suscitados, se entender dispensáveis para o desfecho da causa.
III. Ademais, as omissões apontadas nestes declaratórios já serviram de fundamento
para os declaratórios anteriores e para o próprio recurso especial da parte, pelo que
fica  vedado  à  parte  reiterá-las,  ante  a  ocorrência  da  preclusão  consumativa.
Precedentes. IV. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 366297 /
RS – Min. Félix Fischer – DJ 12.12.2005).

Desse modo, observa-se que toda a matéria necessária ao julgamento da lide
foi, repita-se, devidamente apreciada na decisão recorrida, sendo totalmente impertinente o presente
recurso. Não há confundir-se rejeição ou não acolhimento dos argumentos propostos e debatidos
pelas partes com a omissão caracterizadora e ensejadora dos Embargos. Se não se elaborou crítica
expressa para fins de rejeição ou não acolhimento de alguma tese jurídica ou argumento, e se o
órgão judicial adotou outros em seu decisum tidos como os juridicamente corretos, trata-se mais de
um silêncio eloquente do que uma omissão embargável, traduzindo, pois, a rejeição tácita.

Assim, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e a Exma. Desª. Maria das
Graças Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018. 

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Embargos de Declaração nº 0029604-28.2013.815.0011 — 3ª Vara Cível de Campina Grande. 

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 11 de janeiro de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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