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ACÓRDÃO

APELAÇÕES Nº. 0021100-77.2013.815.2001.
ORIGEM: 11.ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1.º APELANTE: João Alberto Santos de Azevedo e Jânio Luthero Oliveira de Azevedo.
ADVOGADO: Edgley Domingues Bezerra (OAB/PB 9.999) e Mateus Rodrigues Ferreira (OAB/PB
20.624). 
2.º APELANTE: Gustavo Henrique Gusmão Vinesof. 
ADVOGADO: Fábio Firmino de Araújo (OAB/PB 006509). 

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
SOCIEDADE PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL.
DIVISÃO  DAS  UNIDADES  ENTRE  OS  SÓCIOS.  VENDA  DE  UM  DOS
IMÓVEIS.  RETENÇÃO, PELO OUTRO SÓCIO,  DO VALOR DECORRENTE
DO NEGÓCIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  QUESTÃO
PRELIMINAR  ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES.  APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS  EM  SEDE  RECURSAL.  DOCUMENTAÇÃO  NÃO
APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 434
E  435,  DO  CPC.  APELAÇÃO  DOS  PROMOVIDOS.  RETENÇÃO  DE
NUMERÁRIO  DECORRENTE  DA  VENDA  DO  IMÓVEL.  ALEGAÇÃO  DE
COMPENSAÇÃO  EM  DECORRÊNCIA  DE  POSSÍVEIS  PREJUÍZOS
SOFRIDOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DOS  RÉUS.
CONDENAÇÃO  À  RESTITUIÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO.  APELAÇÃO
DO  AUTOR.  RETENÇÃO  DE  VALOR  LEVANTADO  EM  SEDE  DE
FINANCIAMENTO.  MERO  ABORRECIMENTO  DO  COTIDIANO.  DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 

1.  “É lícito  às  partes,  em qualquer  tempo,  juntar  aos  autos  documentos  novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Art. 435, CPC.

2.  O  sócio  que  retém indevidamente  valores  oriundos  da  venda  de  um imóvel
pertencente ao outro sócio deve restituir  a integralidade do montante recebido e
responder pelos danos morais decorrentes de sua conduta. 

 
3. “Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação
aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou
bom nome” (TJ/MG, AC 10145140048516001, Rel.ª Desª. Cláudia Maia, julgado
em 19/9/2014). 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente às Apelações
n.º  0021100-77.2013.815.2001,  na  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e
Morais, em que figuram como partes Gustavo Henrique Gusmão Vinesof (Autor) e
João Alberto Santos de Azevedo e Luthero Oliveira de Azevedo (Réus). 



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  as  Apelações,  e  negar-lhes
provimento. 

VOTO.

João  Alberto  dos  Santos  de  Azevedo  e Jânio  Luthero  Oliveira  de
Azevedo  interpuseram  Apelação contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  11.ª
Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais  e  Morais  em  face  deles  ajuizada  por  Gustavo  Henrique  Gusmão
Vinesof,  que  julgou parcialmente  procedente  o  pedido autoral  para  condená-los,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
85.000,00,  deixando,  no entanto,  de  acolher  o  pedido de indenização por  danos
morais, e, ao final, julgou parcialmente procedente o pedido por eles apresentado na
Reconvenção  para  condenar  o  Autor/Reconvindo  ao  pagamento  do  valor  de  R$
12.000,00, referente  à  taxa  de  corretagem da  venda da  Unidade 104,  do  prédio
residencial localizado na Rua Dr. Ivanildo Guedes Pessoa, s/n, Bessa, nesta Capital,
e  indeferiu  o  pedido  de  condenação  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
materiais e morais, condenando as Partes, reciprocamente, ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios. 

Em suas razões, f. 268/278, instruídas com cópia de um extrato do INSS, do
requerimento de parcelamento de um débito junto ao INSS, de Guias da Previdência
Social,  de  algumas  fotografias,  e  de  um  Parecer  Técnico  de  Avaliação
Mercadológica,  que  foram juntados  às  f.  284/372,  alegaram que  firmaram uma
sociedade  com  o  Autor,  ora  Apelado,  para  a  construção  do  prédio  residencial
composto  por  quatro  unidades  residenciais  em  um  terreno  pertencente  a  João
Alberto dos Santos de Azevedo, pai do segundo Apelante, e que retiveram o valor
de R$ 85.000,00 como compensação do prejuízo por eles  sofrido,  decorrente do
pagamento do Imposto de Renda, ITBI, INSS, despesas inerentes à edificação da
obra.

Afirmaram que,  mesmo com o abatimento  dos  R$ 85.000,00,  o  Apelado
ainda lhes deve a quantia de R$ 127.000,00, decorrente do pagamento das dívidas
retromencionadas, pelo que requereram o provimento do Recurso para que o pedido
autoral  seja  julgado  improcedente,  e,  por  outro  lado,  para  que  sejam  julgados
procedentes  os  pedidos  de  condenação  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
materiais e morais, por eles formulados em sede de Reconvenção.

Contrarrazoando,  f.  380/388,  o  Apelado  arguiu,  preliminarmente,  a
impossibilidade de juntada dos documentos apresentados pelos Réus apenas na fase
recursal e, no mérito, asseverou que vendeu a Unidade 104, uma das duas unidades
que lhe foi destinada, para Deyves Costa Sales e sua esposa, no valor total de R$
200.000,00, sendo R$ 40.000,00 quitados no ato da assinatura do contrato, e R$
160.000,00  a  serem  levantados  por  meio  de  contrato  firmado  junto  à  Caixa
Econômica Federal.

Argumentou que a Caixa Econômica Federal creditou os R$ 160.000,00 na



conta corrente de João Alberto Santos de Azevedo, em nome de quem a obra está
registrada,  e  deste  valor  lhe  foi  repassada  apenas  a  quantia  de  R$  75.000,00,
havendo a retenção do restante,  ou seja,  R$ 85.000,00, pugnando,  ao final,  pelo
desprovimento do Apelo. 

O  Autor  apresentou  Apelação  Adesiva,  f.  374/378,  defendendo  ser  a
hipótese de reparação civil, ao argumento de que a retenção indevida dos valores,
por si só, gera dano passível de reparação, pugnando, ao final, pelo provimento do
recurso para que os Réus sejam condenados ao pagamento de indenização por dano
moral. 

Intimados, f. 392, os Réus não apresentaram contrarrazões, Certidão de f.
393.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, incs. I a III, do Código de Processo Civil de
2015. 

É o Relatório.

Os  Recursos  são  tempestivos,  e  as  partes  são  beneficiárias  da  Justiça
Gratuita, f. 56 e f. 261, pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
deles conheço.

Inicialmente, analiso a questão preliminar de impossibilidade de juntada de
documentos em sede recursal, arguida pelo Autor em suas contrarrazões. 

O STJ1 pacificou o entendimento de que os documentos juntados com a
Apelação não podem ser  reputados  como novos,  quando a  parte  já  tinha  pleno

1 AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇAO
REVISIONAL  DE  ALIMENTOS.  JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  PELA  ALIMENTANDA  COM  A
APELAÇAO (CPC, ARTS. 396, 397, 398 E 485, VII). DOCUMENTO NOVO. NAO CARACTERIZAÇAO.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
Os  documentos  apresentados  com a  apelação  não  se  caracterizam propriamente  como  novos,  porquanto  a
alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de
alimentos, não lançando mão deles oportunamente. Além disso, esses documentos não serviram para comprovar
fatos ocorridos supervenientemente à prolação da r. sentença, dado que a condição de saúde da alimentanda já
era por ela conhecida antes mesmo do ajuizamento da ação de revisão de alimentos. 
Agravo interno a que se nega provimento (STJ, 4.ª Turma, AgRg no AREsp 203210 MS 2012/0144840-1, Rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 20/11/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO.  COMPROVAÇÃO DE FATO NÃO SUSCITADO NO
MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. JUÍZO DE CONTROLE E DE REVISÃO.
O recurso de apelação ostenta ampla devolutibilidade, podendo, em certas situações, extrapolar os limites nos

quais está adstrito e, assim, adentrar na análise de novas questões de fato, nas hipóteses em que ou vieram a ser
implementadas, de forma tardia, no curso da lide - e, portanto não eram passíveis de resenha inicial (art. 462 do
CPC)-, ou não puderam ser propostas no Juízo primevo, por motivo de força maior, nos termos do art. 517 do
CPC.
Outrossim, trata-se de um juízo de controle e de revisão, admitindo-se a juntada de novos documentos desde

que seja para comprovar fatos anteriormente alegados, obedecido o contraditório e ausente a má fé. Precedentes.
Agravo regimental não provido (STJ, 4ª. Turma, AgRg no AREsp 294057 SP 2013/0031194-6, Rel. Min. Luis

Felipe Salomão, data de julgamento 24/09/2013). 
 



conhecimento  de  sua  existência  no  momento  da  propositura  da  ação  ou
apresentação da Contestação. 

Os Réus apresentaram, quando da interposição do seu Apelo, cópia de um
extrato do INSS, f. 284/285, do requerimento de parcelamento de um débito junto
ao INSS, de Guias da Previdência Social,  f.  290/335,  e  de algumas fotografias,
possivelmente  das  Unidades  Residenciais  nºs.  101  e  103,  f.  337/348,  e  de  um
Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, f. 361/372. 

Tais documentos, no entanto, dizem respeito a fatos anteriores à Contestação
e  já  estavam  a  sua  disposição  naquele  momento  processual,  não  podendo  ser
reputados, portanto, como novos, o que inviabiliza a sua utilização para qualquer
fim de prova.

Superada esta questão preliminar, passo à análise das questões fáticas e de
direito.  

Infere-se dos autos que Gustavo Henrique Gusmão Vinesof, o Autor, e Jânio
Luthero Oliveira de Azevedo, um dos Réus, firmaram sociedade para a construção
do prédio residencial localizado na Rua Dr. Ivanildo Guedes Pessoa, s/n, Bessa,
nesta  Capital,  composto  por  quatro  unidades,  na  modalidade  de  triplex,  em um
terreno  de  propriedade  de  João  Alberto  Santos  de  Azevedo,  pai  do  primeiro
Promovido, não havendo informações de haver ele auferido qualquer vantagem em
tal negociação.

Embora não haja qualquer  documento que demonstre  em quais termos a
sociedade foi estabelecida, as Partes foram uníssonas quanto a afirmação de que
cada um, Autor e Jânio Luthero, ficaria com duas unidades residenciais. 

O  Autor  ingressou  com  a  presente  ação  objetivando  o  recebimento  da
quantia de R$ 85.000,00, que, segundo afirma, haveria sido retido, indevidamente,
pelos  Réus,  correspondente a  parte  do valor da venda da Unidade 104, um dos
imóveis  que  lhe  foi  destinado,  e  o  ressarcimento  do  suposto  dano  que  haveria
sofrido em decorrência da prática de tal ato de retenção. 

Os  Réus,  por  sua  vez,  apresentam Reconvenção,  alegando  que,  de  fato,
retiveram o numerário, defendendo que assim agiram como  uma forma de serem
recompensados pelos gastos  efetuados com o pagamento do  Imposto de Renda,
ITBI, INSS, todos originados da obra, acrescentando que o Autor, mesmo com a
retenção do valor dos R$ 85.000,00, ainda lhes deve a quantia de R$ 127.000,00,
decorrente exatamente do pagamento de tais dívidas

Extrai-se do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, f. 21/23,
que o Autor, ressalte-se, com a anuência dos Réus, realizou a venda da Unidade 104
para Deyves Costa Sales e sua esposa, Kátia Nêyla de Freitas Macêdo Costa, em
24/12/2010. 

No Contrato, Cláusula Terceira,  item 3.1, restou consignado que a venda
seria  no total  de R$ 200.000,00, com um sinal  de R$ 20.000,00 no ato da sua



assinatura, além de uma parcela de R$ 20.000,00, a ser paga após o prazo de trinta
dias da data do pagamento do sinal, e o valor de R$ 160.000,00, a ser levantado por
meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Resta demonstrado, em seguida, que João Alberto Santos de Azevedo, em
nome de quem o empreendimento encontra-se registrado, conforme a Certidão de f.
26/28, e Deyves Costa Sales e sua esposa, formalizaram o contrato junto à Caixa
Econômica Federal para o financiamento do valor dos R$ 160.000,00, f. 87/111. 

Os próprios Réus reconhecem que não pagaram a quantia de R$ 85.000,00,
repassando para o Autor apenas o valor de R$ 75.000,00 do valor financiado pela
Caixa Econômica Federal.

É fato incontroverso, portanto. 

No entanto,  a defesa dos Réus sustentada na Reconvenção de que assim
agiram como uma forma de serem recompensados pelos gastos que tiveram com
encargos do INSS não restou comprovada, tendo em vista que os documentos por
eles apresentados às  f.  113/123 e f.  187/196,  embora correspondam a Guias  de
Previdência Social,  não demonstram cabalmente que se tratam do pagamento da
alegada dívida junto à Autarquia, especificamente, no que diz respeito à quitação
dos possíveis encargos previdenciários decorrentes da construção do imóvel. 

Os Réus igualmente não apresentaram prova de que realizaram o pagamento
do ITBI e do Imposto de Renda, ou qualquer outra despesa, o que também afasta,
de plano, o argumento de que o Autor ainda lhes deve a quantia de R$ 127.000,00,
apresentado em sede de Reconvenção. 

Não restando comprovada a alegação dos Réus de que o Autor é quem lhes
deve, subsiste a obrigação imposta de pagamento do valor requestado na Inicial. 

A  Apelação  Adesiva  apresentada  pelo  Autor  objetiva  a  condenação  dos
Réus ao pagamento de indenização por danos morais, pautada na alegação de que a
retenção de valor, por si só, gera o dano passível de reparação. 

Apresentou como paradigma o Aresto da Apelação n.º 70047481890, que
foi  decidida  pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul,  em que  houve  a
condenação dos Advogados da parte promovente,  que haveriam, em tese,  retido
indevidamente algum valor liberado por decisão judicial em favor do autor.

No  caso  dos  autos,  os  Réus,  entendendo  haver  uma  dívida  de
responsabilidade  do  Autor,  retiveram parte  do  valor  da  venda  do imóvel  como
forma de pagamento da referida dívida, o que é ilícito, mas não configura dano
moral. 



Ademais, os Tribunais de Justiça pátrios já decidiram que, para configuração
do  dano  moral  é  indispensável  exsurgir  dos  autos  a  violação  aos  direitos  da
personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome2.

Posto  isso, afastada a análise  dos  documentos de f.  280/292,  por não
serem considerados novos, conhecidas as Apelações, nego-lhes provimento. 

É o voto. 

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de agosto de 2017,
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 Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO  DE  ACORDO  HOMOLOGADO  JUDICIALMENTE.  AUSÊNCIA  DE
BAIXA  NO  GRAVAME  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  MERO  ABORRECIMENTO.  NEGARAM  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO
(TJ/RS, AC Nº 70065554909, Sexta Câmara Cível, Rel. Rinez da Trindade, julgado em 27/08/2015).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  COBRANÇA  INDEVIDA.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
Para  configuração  do  dano  moral  é  indispensável  exsurgir  dos  autos  a  violação  aos  direitos  da
personalidade  da  vítima,  como  sua  honra,  imagem,  privacidade  ou  bom  nome  (TJ/MG,  AC
10145140048516001, Rel.ª Desª. Cláudia Maia, julgado em 19/9/2014). 


