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DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

CÍVEL.  IMOBILIÁRIO.  RESCISÃO CONTRATUAL.

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

DECORRÊNCIA LÓGICA DA SENTENÇA. INVERSÃO DA

CLÁUSULA PENAL (MULTA). DESISTÊNCIA PARCIAL AO

DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.

DANOS MORAIS.  DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

ÓBICE NA REALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO. INCLUSÃO

D E  D A D O S  D O  C O N S U M I D O R  E M  C A D A S T R O

R E S T R I T I V O .  S C P C  E  S E R A S A .  I N D E V I D O .

IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR FINANCIAMENTO

IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ABALO MORAL.

C O N F I G U R A Ç Ã O .  Q U A N T U M  I N D E N I Z A T Ó R I O .

RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DO

RÉU.  F INAL IDADE DE PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DA AUTORA. ACLARAR DISPOSITIVO DO

ACÓRDÃO.

1.Segundo o Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, aos

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), como é

o caso dos autos, devem ser exigidos os requisitos de
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admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando

houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no

ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC/15, antigo

535 do CPC/73, não para reexame da matéria já apreciada,

nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do

julgado.

3.O inciso II do art. 1.022 do CPC/15 é mais preciso que o

inciso II do art. 535 do CPC/73 no que diz respeito à definição

de omissão.

3.1.Segundo o paragrafo único desse preceptivo legal c/c o

artigo 489, § 1º, ambos do CPC/15, considera-se omissa a

decisão que: a) deixar de se manifestar sobre tese firmada em

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção

de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar

à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; c)

empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o

motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos

que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não

enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; f) se

limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar

que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; g)

deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou

precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência

de distinção no caso em julgamento ou a superação do

entendimento.

4. Embargos da autora. Em que pese ser possível a

compreensão do dispositivo, existindo apenas erro

material na referência à sentença de origem, deve ser

aclarado o texto, a fim de se evitar futura interpretação

equivocada. Dispositivo alterado, sem modificação do

julgado, constando a fixação dos honorários em 10% sobre

o valor da condenação.

5. Embargos do réu. Embargos com finalidade de
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prequestionamento da matéria, repisando os argumentos

dos autos. O acórdão embargado expressamente se

manifestou acerca de todas os pontos controversos nos

autos. Existência de mera irresignação com o julgado, sem

a existência de contradição ou omissão, recurso não

provido.

6.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação

expendida no acórdão - afinal, as decisões judiciais nem

sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o

Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via

estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a

irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.

7.O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de

prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no

STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em

seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios

é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento,

independentemente do êxito desse recurso.

8.Apretensão de simples reexame de prova não enseja recurso

especial (Súmula n. 7/STJ) e/ou extraordinário (Súmula n.

279/STF).

9. DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS APRESENTADO

PELA AUTORA, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO, apenas

para aclarar o dispositivo, constando a fixação dos

honorários em 10% sobre o valor da condenação.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de

declaração apresentados pelos réus.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ALFEU MACHADO - Relator,

ROBERTO FREITAS - 1º Vogal, TEÓFILO CAETANO - 2º Vogal, sob a presidência

da Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO,  em proferir a seguinte decisão:

CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA AUTORA, SEM

MODIFICAÇÃO DO JULGADO, APENAS PARA ACLARAR O DISPOSITIVO.

CONHECER E NEGARPROVIMENTO AOS EMBARGOS DOS RÉUS., de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 21 de Março de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ALFEU MACHADO

Relator
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         CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO

CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL NA PLANTA.

ATRASO.  RESCISÃO CONTRATUAL.  CULPA DA

VENDEDORA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. NÃO

IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO DA COMPRADORA / AUTORA.

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

DECORRÊNCIA LÓGICA DA SENTENÇA. INVERSÃO DA

CLÁUSULA PENAL (MULTA). DESISTÊNCIA PARCIAL AO

DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.

DANOS MORAIS.  DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

ÓBICE NA REALIZAÇAÕ DO FINANCIAMENTO. INCLUSÃO

D E  D A D O S  D O  C O N S U M I D O R  E M  C A D A S T R O

R E S T R I T I V O .  S C P C  E  S E R A S A .  I N D E V I D O .

IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR FINANCIAMENTO

IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ABALO MORAL.

C O N F I G U R A Ç Ã O .  Q U A N T U M  I N D E N I Z A T Ó R I O .

R A Z O A B I L I D A D E  P R O P O R C I O N A L I D A D E .

                  1.  É ônus da construtora/fornecedor comprovar que

entregou o imóvel dentro do prazo contratual, uma vez que é a

responsável pelo cumprimento contratual, assumindo a

obrigação de entregar as obras contratadas e possibilitar a

realização do financiamento bancário. Rescisão contratual

reconhecida na sentença por culpa das empresas rés, ausência

de impugnação.

                  2. É decorrência lógica da sentença, assim como da

antecipação dos efeitos da tutela, o reconhecimento de
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de dois embargos de declaração interpostos por

LOURDES ESTER DE OLIVEIRA MAIA (fls. 250/253) e por MB ENGENHARIA

SPE 04 S/A e BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS SA( fls. 255/264) em face do v. acórdão de fls. (237/246), assim

ementado:
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inexistência de débito da autora para com as empresas rés.

Ademais a conclusão está em harmonia com a jurisprudência

dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que somente a partir da efetiva posse do imóvel surge para o

promissário/comprador a obrigação de efetuar o pagamento

das despesas de condomínio e de IPTU.

                  3.Quanto à possibilidade de inversão de cláusula

penal, havendo desistência expressa da parte quanto ao direito

que se funda a ação cabe apenas a sua homologação, nos

termos do art. 487, III, c, do CPC, mantendo-se o ônus

processual, uma vez que o pleito já havia sido indeferido no

julgamento de primeira instância.

                  4. O dano moral se relaciona diretamente com os

prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja

violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui

motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa

natureza. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer

parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o

equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de dano moral,

notadamente nos casos de inadimplemento contratual.

                 5. Em regra, o mero descumprimento contratual, no

caso de compra de imóvel, não gera, por si só, dano à

personalidade capaz de configurar dano moral.

                  6.No particular, não há como negar que o

descumprimento contratual, assim como os diversos óbices

impostos para a realização do financiamento bancário, e, por

fim, a inscrição indevida do consumidor em serviços de

proteção ao crédito, ultrapassa o mero dissabor ou

descumprimento contratual, tais fatos são capazes de denegrir

os atributos de sua personalidade, sendo inquestionável o

abalo moral sofrido, cujo prejuízo é presumido e deve ser

compensado (CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI), não havendo

falar em mero aborrecimento.

                  7. Ainserção indevidamente em cadastro restritivo

que impede a concessão de crédito imobiliário por instituição

financeira extrapola os limites do razoável, chegando a romper

o equilíbrio psicológico do indivíduo, o que se afigura suficiente
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para a configuração do prejuízo moral in re ipsa.

                  8.Aquantificação dos danos morais deve obedecer a

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em

conta, além da necessidade de compensação dos danos

sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a

situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros

análogos (CC, art. 944). Nesse passo, razoável o valor no

montante de R$ 10.000,00.

                  9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente

provido.

 (Acórdão n.1058930, 20150110986854APC, Relator: ALFEU

MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: 338-351)

  

  

 

 A autora embargante suscita em suas razões a existência de erro

material na parte dispositiva, uma vez que constou equivocadamente que o

percentual de 10% fixado a título de honorários era o mesmo definido na origem.

 Os réus, por sua vez, apresentam embargos com finalidade de

prequestionamento, repisando os mesmos argumento já apresentados nos autos.

 Apenas o réu apresentou resposta aos embargos às fls. 286/291.

 É o relatório.
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Como sabido e consabido, os embargos declaratórios têm

cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro

material no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, antigo 535 do

CPC/73, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível

para inovação ou modificação do julgado.

O inciso II do art. 1.022 do CPC/15 é mais preciso que o inciso II do

art. 535 do CPC/73 no que diz respeito à definição de omissão, entendida esta como

a "ausência de pronunciamento do juiz a respeito de aspecto relevante na causa,

não somente sobre algum pedido (decisão citra petita), mas de algum aspecto

importante da causa de pedir ou da contestação" (GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa.

Novo código de processo civil: principais modificações. Rio de Janeiro: Forense,

2015, p. 280).

Confira-se, a propósito, o seu conteúdo:

 

 

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.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de

assunção de competência aplicável ao caso sob

julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,

§ 1º. (g.n.)
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V O T O S

O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Relator

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os

pressupostos de sua admissibilidade. Os recursos são tempestivos

subscritos por advogado devidamente constituído e dispensado o

recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
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Segundo o paragrafo único desse preceptivo legal c/c o artigo 489, §

1º, ambos do CPC/15, considera-se omissa a decisão que: a) deixar de se

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente

de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) se limitar à

indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação

com a causa ou a questão decidida; c) empregar conceitos jurídicos indeterminados,

sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; d) invocar motivos que se

prestariam a justificar qualquer outra decisão; e) não enfrentar todos os argumentos

deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo

julgador; f) se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar

seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se

ajusta àqueles fundamentos; g) deixar de seguir enunciado de súmula,

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de

distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

EMBARGOS DA AUTORA

Analiso, inicialmente, os embargos apresentados pela autora.

Conforme relatado a autora sustenta a existência de erro material,

uma vez que na parte dispositiva do acórdão constou que "Mantenho, outrossim, o

percentual da verba honorária definida na origem, em 10% (dez portento) sobre o

valor da condenção", mas na verdade na origem o juiz sentenciante fixou o valor

certo de R$ 2.000,00.

Com razão a embargante. Em que pese ser possível a compreensão

do dispositivo, existindo apenas erro material na referência à sentença, deve ser

aclarado o texto do dispositivo, a fim de se evitar futura interpretação equivocada.

Desse modo deve ser retirado do dispositivo a parte referente à

manutenção do percentual da verba honorária definida na origem, constando apenas

a fixação do percentual em 10% sobre o valor da condenação.

EMBARGOS DOS RÉUS

Como já relatado os réus apresentam embargos apenas no intuito

de prequestionar a matéria.

No particular, com a devida vênia a irresignação exposta pela parte

embargante, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em

incidente de assunção de competência aplicável à espécie, sendo certo que a
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decisão colegiada não se limitou à indicação, reprodução ou paráfrase de ato

normativo, explicitando expressamente cada dispositivo legal invocado com a

matéria posta a desate.

Não houve, ainda, o emprego de conceitos jurídicos indeterminados.

O acórdão enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes

de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Em que pese a alegação do embargante, na verdade, não existe

contradição no acórdão, apenas irresignação com o decidido.

 Por ocasião do julgamento ficou expressamente estabelecida a

limitação da cobrança de IPTU e taxas condominiais, assim como foi

reconhecida a existência de dano moral.

Observa-se que, em suas razões, o embargante apenas repisa

os argumentos dos autos para prequestionar o tema para futuro recurso. 

Desse modo, verifica-se que todas as argumentações e elementos

de prova foram analisados no acórdão, segundo as razões de convencimento dos

julgadores.

É dizer: houve fundamentação concreta, em obediência à situação

jurídica deduzida em juízo pelas partes.

Ressalte-se que meras razões de inconformismo com a

fundamentação expendida não constituem motivação idônea para o manejo de

embargos de declaração, de limites estreitos e exaustivamente previstos em lei

(CPC/15, art. 1.022).

À vista de todo o exposto, considerando que os pontos indicados

pela autora embargante foram apreciados no bojo da decisão colegiada, e tendo em

vista que o Poder Judiciário não é órgão de consulta, é de se rejeitar os embargos

de declaração.

Ora:

 

 

A função teleológica da decisão judicial é a de compor,

precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,

tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de

quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema

com a solução da controvérsia observada a res in iudicium

deducta. (REsp 664484/RN, Rel. Ministro FRANCIULLI

Fls. _____

Embargos de Declaração no(a) Apelação Cível, Embargos de Declaração no(a) Apelação Cível 20150110986854APC

Código de Verificação :2018ACOS11XH0BO7O80AYJVTBBB

GABINETE DO DESEMBARGADOR ALFEU MACHADO 10



NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ

02/05/2005, p. 310)

 

 

Em verdade, levando em conta os fundamentos expostos, certo é

que a discordância manifestada comporta relação com a interpretação dada pelo

Órgão julgador ao caso concreto, peculiaridade esta que não caracteriza omissão,

sendo incabíveis os embargos de declaração com o fim de reexame da matéria de

mérito já apreciada, por ausência de previsão legal nesse sentido.

É dizer: Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que

a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente, nem mesmo à

rediscussão da matéria, rejeitam-se os declaratórios interpostos.

Se a parte embargante não concorda com a fundamentação

expendida no v. acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre

satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão

não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração,

deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via, concessa venia.

Por fim, a título de argumentação, destaque-se que, com o intuito de

uniformizar o modo como se deve entender prequestionada a matéria, o CPC/2015,

em seu art. 1.025, optou pela orientação dominante manifestada pela jurisprudência

do STF, no sentido de que, tendo as partes apresentado embargos de declaração, e

sendo estes indevidamente rejeitados, consideram-se examinados e repelidos os

fundamentos apresentados pela parte.

Ou seja, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de

prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos

chamadas de "prequestionamento ficto". Portanto, a simples interposição dos

aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento,

independentemente do êxito desse recurso (MEDINA, José Miguel Garcia.

Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas

comparativas ao CPC/73. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp.

1.420-1.421).

Mais a mais, a pretensão de simples reexame de prova, relativa à

existência de prejuízo causado pela rescisão contratual não enseja recurso especial

(Súmula n. 7/STJ) e/ou extraordinário (Súmula n. 279/STF).

Por essas razões, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
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APRESENTADO PELA AUTORA, apenas para clarear o dispositivo referente aos

honorários, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO, constando a fixação dos

honorários em 10% sobre o valor da condenação. 

CONHEÇO ENEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração

apresentados pelos réus.

 

 

 

Fls. _____

Embargos de Declaração no(a) Apelação Cível, Embargos de Declaração no(a) Apelação Cível 20150110986854APC

O Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA

AUTORA, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO, apenas para aclarar o dispositivo.

CONHECER E NEGARPROVIMENTO AOS EMBARGOS DOS RÉUS.
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