
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0044171-50.2009.815.2001.
ORIGEM: 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR:  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado para  substituir  o  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.
EMBARGANTES: Homero de Sousa Rosa e Telma Oliveira de Sousa Rosa. 
ADVOGADO: José Augusto Nobre Neto. 
EMBARGADA: Magmatec Engenharia Ltda. 
ADVOGADO: Daniel Barreto Lóssio de Souza. 

EMENTA: EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM APELAÇÃO.  CONTRATO
IMOBILIÁRIO.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL.
FINANCIAMENTO  COM  A  CONSTRUTORA.  AUSÊNCIA  DE
PRONUNCIAMENTO SOBRE A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS
ANTES  DA  EXPEDIÇÃO  DO  “HABITE-SE”.  OMISSÃO  CONFIGURADA.
TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS. ENTREGA DAS CHAVES DO
IMÓVEL.  EXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL.  MATÉRIA  NÃO
TRAZIDA  NA  EXORDIAL.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.

1.  De  acordo  com o  art.  1.022,  II,  do  CPC/2015,  os  Embargos  Declaratórios  são
cabíveis  quando  for  omitido  ponto  sobre  o  qual  se  deve  pronunciar  o  Juiz  ou  o
Tribunal.

2. Acolhem-se os Embargos de Declaração com efeitos meramente integrativos quando,
apesar  de  sanada  a  omissão  sobre  o  ponto  embargado,  não  houver  modificação  do
dispositivo da Decisão guerreada.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação Cível n.° 0044171-50.2009.815.2001, em que figuram como
Embargantes  Homero  de  Sousa  Rosa  e  Telma  Oliveira  de  Sousa  Rosa,  e  como
Embargada a Magmatec Engenharia Ltda.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade, em acolher
os Embargos Declaratórios, com efeitos meramente integrativos.

VOTO.

Homero de Sousa Rosa e Telma Oliveira de Sousa Rosa opuseram Embargos
de Declaração contra o Acórdão de f. 473/475, que deu provimento parcial à Apelação por
eles  interpostas,  reformando a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  16.ª Vara Cível  da
Comarca desta  Capital,  f. 423/428,  nos  autos  da  Ação de Revisão  Contratual  c/c
Consignação  em  Pagamento  ajuizada em  face  de  MAGMATEC  Engenharia  Ltda.,



declarando a abusividade da “Cláusula III – Preço e forma de pagamento” do contrato sob
exame, tão somente no que diz respeito ao seu “item 2”, e determinando a substituição do
INCC pelo INPC como índice da correção monetária. 

Em suas razões, f. 479/481, alegou que o Acórdão incorreu em omissão por não
haver se manifestado sobre a cobrança de juros de mora mesmo na hipótese em que ainda
não foi expedido  o “Habite-se”, sustentando que até sua concessão não se pode falar em
efetiva entrega do imóvel.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios,  com efeitos infringentes,  para que a
suposta omissão seja sanada e o Acórdão embargado seja reformado, ou, subsidiariamente,
seja  prequestionada  a  matéria,  possibilitando  a  interposição  de  Recurso  à  Instância
Superior.

Contrarrazoando, f. 485/488, a Embargada requereu a rejeição dos Aclaratórios, ao
argumento  de  que  foram  interpostos  com  o  único  propósito  de  rediscutir  matéria  já
decidida, por entender que não há, no Acórdão, omissão a ser sanada.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Com razão os Embargantes, posto que, de fato, não constou no Acórdão embargado
enfrentamento expresso acerca da possibilidade de cobrança de juros contratuais antes da
expedição de “habite-se”, matéria que deveria ter sido enfrentada por este Órgão Julgador. 

O Contrato  de  Compromisso  de  Compra  e  Venda  firmado  entre  as  Partes,  f.
123/126, previu que sobre as parcelas do saldo devedor incidiriam juros simples de 1,00%
ao mês, contados a partir da data de recebimento das chaves do imóvel, até o vencimento
da última parcela, Cláusula III, item 3, f. 124.

Como restou consignado no Acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça1 já
decidiu que não é ilegal ou abusiva a cláusula constante de contrato de compra e venda de
imóvel  que  preveja  a  incidência  de  juros  de  mora  cujo  limite  anual  não  ultrapassa  o
percentual de 12%.

Quanto ao termo inicial dos juros, havendo previsão contratual de que incidiriam a
partir  da  entrega  das  chaves  do  apartamento,  que,  segundo  afirmam  ambas  Partes,  já
ocorreu, entendo que sua cobrança não se configura abusiva.

Ressalto  que,  conquanto  na  Exordial  o  Autor,  ora  Embargante,  tenha aventado

1 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  E
VENDA  DE  IMÓVEL  FIRMADO  COM  CONSTRUTORA.  JUROS.  12%  AO  ANO.  APLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA LEI DA USURA. DOBRO DO LIMITE DE 6% PREVISTO NO CCB/16. ENTIDADE QUE
NÃO  INTEGRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INDEXADORES
AUSÊNCIA  DE  ABUSIVIDADE  E  VANTAGEM  EXCESSIVA  VERIFICADA  NAS  INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.  INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DESTA CORTE.  AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS  CAPAZES  DE  INFIRMAR  A  DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro
Nacional. 2. A utilização do CUB-Sinduscon, índice de idêntica natureza do INCC, somente se afigura incabível
após a conclusão da obra do imóvel. Precedentes. 3. […] (STJ, AgRg no REsp 761.275/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 26/02/2009). 



suposta ilegalidade na cobrança dos juros contratuais, não há argumento relativo à ausência
de “Habite-se”, matéria que somente foi trazida aos autos nas razões de sua Apelação.

O art. 1.014, do Código de Processo Civil/2015, dispõe que as questões de fato,
não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que
deixou de fazê-lo por motivo de força maior2.

A apresentação de novas questões de fato, não propostas no juízo de primeiro grau,
configura  patente  inovação  recursal,  que,  nos  termos  dos  precedentes  dos  Órgão
Fracionários deste  Tribunal3,  é  insuscetível  de  análise nesta  Instância,  ante  a preclusão
consumativa.

Posto  isso,  verificada a omissão apontada,  acolho os  Embargos  com efeitos
meramente integrativos, sanando a omissão apontada quanto à manifestação acerca
da possibilidade de cobrança de juros moratórios antes da expedição do “Habite-se”,
acrescentando à  fundamentação do Acórdão embargado,  f.  473/475,  as  razões  ora
expendidas, sem alteração do seu dispositivo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016, conforme
Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  dele  também
participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.
Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

2 Art. 1.014. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

3 PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NÃO
CONHECEU DO APELO. INOVAÇÃO DA TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVI-
MENTO DO RECURSO. Alegando a parte recorrente matéria não suscitada nem debatida na instância
primeva, não deve ser conhecida a questão pela instância superior, pois consubstancia-se em inovação
recursal. O §1º do art. 515 do Código de Processo Civil delimita a extensão da análise dos recursos, ao
estabelecer  que somente  é  devolvido ao Tribunal  as  questões  suscitadas  e  discutidas  no processo.
(TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012003820138150731, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 29-09-2015)

PROCESSUAL  CIVIL.  Embargos  de  Declaração.  Ação  de  restabelecimento  de  benefício
previdenciário.  Alegações  no  embargos  que  não  constam nas  razões  recursais  da  apelação  cível.
Inovação  recursal.  Configuração.  Preclusão.  Rejeição dos embargos.  Resta configurada  a inovação
recursal  nos presentes  embargos,  tendo em vista a preclusão consumativa,  uma vez que a matéria
impugnada  deveria  constar  anteriormente  na  apelação  cível.  (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00387164120088152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  ABRAHAM
LINCOLN DA C RAMOS, j. em 02-12-2014)


