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EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA  DE  OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO.  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração que, a pretexto de sanar inexistente omissão, instauram
nova  discussão  a  respeito  de  matéria  expressa  e  coerentemente  decidida  pelo
acórdão embargado hão de ser rejeitados.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos
Embargos  de  Declaração  na  Apelação  Cível  n.º  0003644-58.2015.815.0251,  na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores
em que figuram como Embargante a JGA Engenharia Ltda.  e como Embargada
Maria de Lourdes Marques Ferreira de Alcântara.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em  conhecer dos Embargos de
Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

JGA Engenharia Ltda. opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão
de  f.  118/119-v,  que  negou provimento  à  Apelação  por  ela  interposta  contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Patos, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Valores em face
dela  ajuizada  por  Maria  de  Lourdes  Marques  Ferreira  de  Alcântara,  ao
fundamento de que é nula a cláusula contratual que prevê que a correção monetária
se dará, anualmente, pela utilização conjunta do IGP-M e do índice de 12%, posto
que não havia tal previsão nos instrumentos contratuais celebrados com o anterior
comprador, e de que tal percentual não deve ser tratado como juros remuneratórios,
por essa informação não se encontrar expressa no instrumento do negócio jurídico,
segundo a interpretação mais favorável à Apelada, ora Embargada.

Em suas Razões, f. 121/123, sustentou que o Julgado embargado incorreu
em omissão ao não apreciar a Cláusula 7.1 da avença celebrada entre as partes, na
qual estaria contida a previsão de que os termos constantes naquele instrumento
configuravam aditivo ao contrato originário, sendo de cumprimento obrigatório.

Alegou que houve omissão, também, no que se refere ao art. 1.º da Lei n.º



4.864/1965,  que,  de  acordo com seus  argumentos,  autoriza  a  cobrança  de  juros
compensatórios mensais e correção monetária, estando o percentual estabelecido,
no caso, em consonância com os valores considerados razoáveis.

Argumentou, por fim, que o Aresto foi contraditório quando concluiu não
estar comprovado que a Embargada foi imitida na posse do imóvel, porquanto há
nestes autos, segundo afirma, a informação de que o lote questionado foi entregue
desde 4 de março de 2012. 

Requereu  o  acolhimento  dos  presentes  Aclaratórios  para  que  os  vícios
apontados sejam corrigidos.

Intimada, f. 127, a Embargada não apresentou contrarrazões, f. 128.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

O  Acórdão  embargado  decidiu  de  forma  clara,  expressa  e  coerente  a
questão, concluindo que, embora seja permitida a cobrança de juros compensatórios
ou remuneratórios após a imissão do proprietário na posse do bem, em contratos de
promessa de compra e venda de imóvel em construção, não restou provado que a
Embargada já recebeu as chaves do imóvel adquirido ou mesmo que havia previsão
contratual da cobrança de juros remuneratórios após a imissão, e que, por estar a
Cláusula  6.1  do  instrumento  da  Cessão  do  Contrato,  redigida  de  forma
contraditória,  deve  ser  interpretada  da  maneira  mais  favorável  à  Embargada,
enquanto consumidora, consoante se observa no seguinte excerto:

Dispõem os arts. 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor que os contratos que
regulam  relações  de  consumo  não  obrigarão  os  consumidores  se  os  respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
seu  alcance,  devendo  as  cláusulas  contratuais  ser  interpretadas  da  maneira  mais
favorável ao consumidor.

Em  contratos  de  promessa  de  compra  e  venda  de  imóvel  em  construção,  só  é
permitida a cobrança de juros compensatórios ou remuneratórios após a entrega das
chaves, isto é, após a imissão do proprietário na posse do bem.

Isso  porque  é  nesse  momento  que  o  comprador,  caso  não  tenha  quitado  o
financiamento  quando  do  recebimento  das  chaves,  passa  a  usufruir  do  capital
investido pela construtora ou incorporadora na edificação do imóvel.

É o que se extrai, em interpretação  a contrario sensu,  do seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL  E  DO  CONSUMIDOR.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE
IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DURANTE A OBRA. “JUROS
NO PÉ”.  ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO OU
QUALQUER USO DE CAPITAL ALHEIO. 1. Em contratos de promessa de compra e venda
de imóvel em construção, descabe a cobrança de juros compensatórios antes da entrega das
chaves  do  imóvel  –  “juros  no  pé”  –,  porquanto,  nesse  período,  não  há  capital  da
construtora/incorporadora mutuado ao promitente comprador, tampouco utilização do imóvel
prometido. 2. Em realidade, o que há é uma verdadeira antecipação de pagamento, parcial e
gradual, pelo comprador, para um imóvel cuja entrega foi contratualmente diferida no tempo.
Vale dizer, se há aporte de capital, tal se verifica por parte do comprador para com o vendedor,
de  sorte  a  beirar  situação aberrante  a  cobrança  reversa  de  juros  compensatórios,  de  quem
entrega o capital por aquele que o toma de empréstimo. 3. Recurso especial improvido (STJ,
REsp 670.117/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe 23/09/2010).



No caso, porém, não restou provado que a Apelada já foi imitida na posse do imóvel
adquirido  ou  mesmo  que  havia  previsão  contratual  da  cobrança  de  juros
remuneratórios após a entrega das chaves.

Houve a celebração de um contrato de compra e venda de imóvel residencial não
edificado entre a JGA Engenharia Ltda., ora Apelante, e Gilliard de Almeida Pereira,
f. 13/14, que, por sua vez, cedeu sua posição contratual de comprador a George Silva
Batista Júnior, f. 16/17.

Por meio de uma segunda cessão de contrato, f. 7/8, a Apelada, na qualidade de
cessionária,  tornou-se parte na relação contratual,  assumindo, segundo a Cláusula
5.2, todos os direitos e deveres relativos ao comprador.

A Cláusula 6.1 do Contrato, celebrada quando do ingresso da Apelada, disciplinando
o pagamento do saldo devedor, previu como índice de correção monetária o “IGPM
anual + 12%” (sic), com periodicidade de atualização anual.

Perceba-se que a cláusula em questão não faz a distinção proposta nas Razões pela
Apelante entre juros remuneratórios e correção monetária, tratando como fatores de
atualização tanto o IGP-M como o percentual ora questionado.

Tal Cláusula, além de prever a correção monetária de maneira desarrazoada, está em
descompasso com a Cláusula 5.2, supramencionada, que transferiu à Apelada a exata
posição  contratual  de  compradora,  com  os  respectivos  direitos  e  deveres,
considerando  que  os  instrumentos  anteriores  à  última  cessão  do  contrato  não
continham previsão semelhante, f. 13/14 e f. 16/17, e que a proposta de compra e
venda  apresentada  ao  primeiro  comprador  afirmava  que  as  prestações  seriam
corrigidas unicamente pelo IGP-M, em reajuste anual, f. 15.

É  impositiva,  portanto,  a  declaração  da  nulidade  parcial  da  Cláusula  6.1  do
instrumento constante às f. 7/8, visto que foi redigida sem a adequada clareza e em
confronto com o negócio jurídico que fora cedido à Apelada.

A análise do disposto na Cláusula 7.1, do instrumento por meio do qual a
posição  de  comprador  foi  cedida  à  Embargada,  é  desnecessária,  porquanto  não
compôs a fundamentação do Acórdão embargado a conclusão de que não está ela
sujeita aos termos da cessão ou dos contratos anteriores.

Decidiu-se, como visto, que não havia prova da imissão da Embargada na
posse do bem e que, diante do conflito entre cláusulas da Cessão, impunha-se a
interpretação mais favorável ao consumidor, conforme arts. 46 e 47 do Código de
Defesa do Consumidor, declarando-se a nulidade parcial da Cláusula 6.1.

O art. 1.º da Lei n.º 4.864/1965, por sua vez, não foi invocado nas razões
da Apelação do Embargante, pelo que a ausência de referência a ele não configura
omissão passível de correção na via dos Aclaratórios.

Por fim, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração
é  aquela  constante  no  próprio  corpo  do Julgado,  confundindo-se  com o  mérito
eventual conflito entre as conclusões do Acórdão e as provas produzidas.

Pretende  o  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal.

Posto isso, conhecidos os Embargos de Declaração, rejeito-os.

É o voto.



Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo. Des.  João Alves da Silva.
Presente à sessão a Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


