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Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002598-51.2013.815.0171
Relator    : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado
Embargante   : Q3  Empreendimentos  Imobiliários  LTDA  e  SP-08
Empreendimentos Imobiliários LTDA
Advogada    : Lucianna Moreira Cardoso de Holanda (OAB/PB 15.751)
e outros
Embargados  : Claudia Carmem Santos Salles e Matheus Romero Soares
e Dantas
Advogado      : Gustavo de Oliveira Delfino (OAB/PB 13.492)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU
ERRO  MATERIAL.  REQUISITOS  DO  ART.  1.022  DO
CPC/2015  NÃO  PREENCHIDOS.  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA.  MEIO  ESCOLHIDO  IMPRÓPRIO.
REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Os  embargos  de  declaração  não  são  adequados  para
reformar  decisão  judicial,  a  não  ser  que  reste
configurada ao menos uma das hipóteses dos incisos do
art.  1.022 do CPC/15 e,  mesmo nesses  casos,  eventual
reforma  com  efeitos  infringentes  ocorrerá
excepcionalmente.

Nos  termos  do  art.  1.026,  §  2º,  do  CPC/15,  “Quando
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manifestamente  protelatórios  os  embargos  de  declaração,  o
juiz  ou o  tribunal,  em decisão  fundamentada,  condenará  o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.”.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer dos embargos
declaratórios e rejeitá-los, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  opostos  por  Q3
Empreendimentos  Imobiliários  LTDA  e  SP-08  Empreendimentos
Imobiliários LTDA, contra o acórdão (fls. 404/421) que, à unanimidade, deu
provimento parcial ao apelo, fls. 320/350, por elas interposto contra sentença
do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Esperança (fls. 279/286) que, nos autos
da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA  ESPECÍFICA  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS”
ajuizada por  Claudia Carmem Santos Salles e Matheus Romero Soares e
Dantas, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes
termos:

( … )

Diante  do  exposto,  nos  termos  do  art.  269,  I,  do  Código  de

Processo  Civil,  JULGO  PROCEDENTE,  em  parte,  o  pedido

exordial, para (1) declarar rescindido o contrato avençado entre as

partes, cuja cópia se encontra nos autos (f. 75/95); (2) condenar as

empresas  demandadas  Q3  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda,

Scopel  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda  e  Staff  Gestão
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Imobiliária Ltda a restituírem, de forma solidária, os valores pagos

pelos  autores  em  razão  do  contrato  ora  rescindido,  inclusive

aqueles  realizados  a  título  de  corretagem,  arras  e/ou  sinal,  na

modalidade simples, devidamente corrigido monetariamente pelo

INPC,  a  partir  da  data  desta  decisão  (STJ:  Súmula  362);  (3)

condenar  as  demandadas,  solidariamente,  a  pagarem  aos

demandantes,  a  título de reparação moral,  a  importância de R$

15.000,00 (quinze mil reais),  sopesando ainda nos itens (2) e (3),

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da

citação; condeno, ainda, as promovidas nas custas processuais, e

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o

valor  da  condenação,  em  atenção  ao  disposto  no  art.  20,  §3º,

alíneas “a”, “b” e “c” do Código de Processo Civil.

( … )

A decisão colegiada de “PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO, tão  somente  para  retificar  o  nome da segunda demandada para  SP-08
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.”.

Em suas razões, fls. 443/451, a embargante alega que a
decisão  é  obscura,  ao  argumento  de  que  “manteve  a  condenação  das
Embargantes  na  restituição  dos  valores  desembolsados  a  título  de  comissão  de
corretagem,  afastando  a  decisão  do  REsp  nº  1.551.956/SP,  que  determinou  a
legalidade do pagamento da comissão de corretagem pelos compradores de imóveis,
motivo pelo qual é imprescindível que a obscuridade encontrada no v. acórdão seja
sanada.”.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial
dos juros de mora, “in casu, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida,
e não a partir da citação como determinado pelo D. Juízo a quo.”.

Pugna  pelo  acolhimento  dos  aclaratórios,  com  efeitos
infringentes, para, sanando os supostos vícios, reconhecer a improcedência
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do “pedido de  restituição dos  valores pagos a título  de comissão de corretagem
pleiteado pelos embargados em sua exordial” e “determinar a incidência dos juros
de mora contados a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com
o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.

Contrarrazões ausentes, conforme certidão de fl. 455.

É o relatório.

V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  -  Juiz
Convocado.

Os  embargos  devem  ser  rejeitados,  pois  não  buscam
sanar quaisquer vícios existentes no acórdão, mas simplesmente rediscutir
matéria já julgada, o que é inadmissível nesta via.

As  embargantes,  não  conformadas  com  a  decisão  de
primeiro  grau,  muito  menos  com  o  acórdão  deste  Órgão  Colegiado,
sustentam a ocorrência de obscuridade, ao argumento de que “manteve a
condenação das Embargantes na restituição dos valores desembolsados a título de
comissão  de  corretagem,  afastando  a  decisão  do  REsp  nº  1.551.956/SP,  que
determinou  a  legalidade  do  pagamento  da  comissão  de  corretagem  pelos
compradores  de  imóveis,  motivo  pelo  qual  é  imprescindível  que  a  obscuridade
encontrada no v. acórdão seja sanada.”. Contudo, em nenhum momento aponta
em que se consubstancia, concretamente, o suposto vício. Assim sendo, não
há que se falar em obscuridade no acórdão atacado.

Afirma,  ainda,  que  o  acórdão  foi  omisso  quanto  ao
termo inicial dos juros de mora, “in casu, a partir do trânsito em julgado da
decisão proferida, e não a partir da citação como determinado pelo D. Juízo a quo.”.

A incidência dos juros de mora foi determinada em grau
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recursal,  mas  pelo  juízo  de  origem,  quando  da  prolatação  da  sentença.
Ocorre que o embargante não recorreu do referido comando judicial no que
relaciona-se aos juros, restando preclusa a questão atinente a essa matéria
(conforme  consta  no  decisum embargado,  a  sentença  foi  publicada  na
vigência  do  CPC/73).  Vale  destacar  que  sequer  nas  razões  do  apelo  o
embargante  discorreu  sobre  a  matéria  que,  portanto,  não  foi  tratada  no
acórdão embargado.

Inexiste,  portanto,  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição a ser sanada no acórdão embargado.

In  casu,  a  matéria  foi  analisada  à  luz  da  legislação
pertinente e da jurisprudência dominante e, assim, este órgão entendeu pelo
provimento parcial  do apelo,  “tão somente para retificar o nome da segunda
demandada para SP-08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.”.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada, pois a decisão combatida é coerente e lógica com os próprios
pressupostos.

Ressalte-se, inclusive, que os embargos declaratórios não
são remédio para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação
do decisório.

Adstrito ao tema, assim já decidiu o STJ:

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  -  INEXISTÊNCIA  NO

"DECISUM"  DOS  VÍCIOS  PREVISTOS  NO  ART.  1.022  DO

CPC/2015 -  REEXAME DA QUESTÃO -  MULTA -  EMBARGOS

REJEITADOS.  I  -  Promove-se  a  modificação  do  "decisum"

embargado  somente  se  nele  constatada  a  presença  dos  vícios

previstos no art. 1.022 do CPC/2015. II - Não constatada omissão,

obscuridade ou contradição no acórdão, impõe-se a rejeição dos

embargos  declaratórios  os  quais  não  tem  como  finalidade  o
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reexame das questões outrora devidamente fundamentadas. III -

Opostos embargos meramente protelatórios, impõe-se a aplicação

da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (Embargos de

Declaração nº  0019519-12.2015.8.13.0708 (1),  7ª  Câmara Cível  do

TJMG, Rel. Peixoto Henriques. j. 19.09.2017, Publ. 25.09.2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO

CPC.  Rediscussão  de  questões  decididas.  Impossibilidade.

Embargos  de  declaração  rejeitados.  (STJ;  EDcl-AgRg-AG-REsp

97.003; Proc. 2011/0230970-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Teori

Albino Zavascki; Julg. 12/04/2012; DJE 18/04/2012).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL

NO  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.

PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  REJEITADOS.  1  -  A  teor  do

disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso de

que  se  cuida  é  cabível  para  eliminar  da  decisão  qualquer

obscuridade  ou  contradição  ou  suprir  eventual  omissão

existente. 2 - Revela-se incabível o manejo dos embargos se não

demonstrada a existência de quaisquer dos vícios autorizadores

do  recurso  integrativo,  pretendendo-se,  na  verdade,  por  via

oblíqua,  novo julgamento  do caso.  3  -  Embargos  declaratórios

rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.165.282; Proc. 2009/0216947-6;

RS;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  Julg.

27/03/2012; DJE 18/04/2012).

É importante frisar que “O julgador não está obrigado a
responder  a todas as  questões  suscitadas pelas  partes,  quando já  tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão  adotada  na  decisão  recorrida.  Essa  é  a  interpretação  que  se
extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do
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CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre  determinado argumento que  era incapaz de infirmar a
conclusão  adotada. STJ.  1ª  Seção.  EDcl  no  MS 21.315-DF,  Rel.  Min.  Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016
(Info 585).

Conclui-se,  portanto,  que  os  aclaratórios  devem  ser
rejeitados,  pois  respectivas  razões  objetivam,  tão  somente,  rediscutir  a
causa, o que é inadmissível nesta via.

Como os  alegados  vícios  não  estão  consubstanciados,
sendo  clara  a  pretensão,  por  via  transversa,  do  reexame  da  matéria
apreciada para modificar o resultado do julgamento – e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso,
aos  quais  deve  recorrer  se  entender  devido  –  impõe-se  a  rejeição  dos
aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Nesse  caminho,  reconheço  ser  este  recurso
manifestamente protelatório, especialmente porque interposto em flagrante
inobservância  dos  requisitos  legais,  o  que  implica  na  sua  rejeição  com
aplicação da  multa  prevista  no §  2º  do art.  1.026 do CPC/2015,  ficando
desde  já  alertada  a  insurgente  que  se  reiterar  embargos  de  declaração
manifestamente protelatórios,  a  multa será elevada a até dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do § 3º do art. 1.026
do CPC/2015.

Face  ao  exposto,  ausentes  os  requisitos  legais  do  art.
1.022  do  CPC/2015,  R E J E I T O  os  aclaratórios  e  C O N D E N O  a
embargante, na forma do artigo 1.026, § 2º, do Novo Código de Processo
Civil,  ao  pagamento  de  multa  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor
atualizado da causa, por ser manifestamente protelatória a insurgência.

 
É como voto. 
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Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 20 de
março de 2018, conforme certidão de julgamento de f. 458.  Participaram do
julgamento,  além  deste  Relator,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa(Juiz
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides), e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Presente ao
julgamento o Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 27 de março de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares- Juiz convocado.
                                   R E L A T O R
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