
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0019995-36.2011.815.2001
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargantes: Maria da Consolação Araújo de Paiva e outro
Advogado  : Amauri Alves de Azevedo - OAB/PB nº 18.405
Embargado : Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
Advogado : Edgley de Brito Bastos OAB/PB nº 9.556

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. NOVA
INSURGÊNCIA.  OPOSIÇÃO  CONTRA  O
ACÓRDÃO  QUE  REJEITOU  ACLARATÓRIOS
ANTERIORMENTE  INTERPOSTOS.  TAXAS  E
EMOLUMENTOS. ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.
VÍCIO  CONSTATADO.  EFEITO  MERAMENTE
INTEGRATIVO PARA ABORDAGEM DE QUESTÃO
VERTIDA  NAS  RAZÕES  DO  APELO.
ACOLHIMENTO  DOS  ACLARATÓRIOS  PARA
ESSE  FIM  COM  A  MANUTENÇÃO  DO
ENTENDIMENTO  FINAL  EXARADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DETERMINAÇÃO  NA  ORIGEM.  MAJORAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.  ARTS.  85  E  86,  DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO NESTE
ASPECTO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL  DOS

Embargos de Declaração nº 0019995-36.2011.815.2001            1

O
 
r
e
c
o
l
h
i
m
e
n
t
o
 
d
o
 
I
C
M
S
 
n
a
 
m
o
d
a
l
i
d
a
d
e
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
i
ç
ã

O
 
r
e
c
o
l
h
i
m
e
n
t
o
 
d
o
 
I
C
M
S
 
n
a
 
m
o
d
a
l
i
d
a
d
e
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
i
ç
ã

O
 
r
e
c
o
l
h
i
m
e
n
t
o
 
d
o
 
I
C
M
S
 
n
a
 
m
o
d
a
l
i
d
a
d
e
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
i
ç
ã



ACLARATÓRIOS,  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS.

-  Em  se  verificando  a  necessidade  de
complementação  do  pronunciamento  judicial
atacado, com vistas à apreciação de questão suscitada
pelo  recorrente,  é  de  se  acolher  os  embargos  de
declaração,  com  fins  meramente  integrativos,  sem
alteração do entendimento final exarado.

-  Havendo  uma  pequena  mudança  na  sentença
apenas  para  prover  parcialmente  o  recurso  dos
promoventes/embargantes,  reconhecendo  a
impossibilidade de  cumulação do CET com outros
encargos  que  tenham  a  finalidade  de  evitar  que
remanesça saldo devedor ao final do financiamento,
nada há que se falar em majoração de honorários.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
de declaração com efeitos meramente integrativos.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
opostos por  Maria da Consolação Araújo de Paiva e  Saulo Figueiredo de Paiva
contra o acórdão de fls. 775/788, o qual rejeitou os Embargos de Declaração, de fls.
339/347,  anteriormente  interpostos,  cujo  excerto  dispositivo  consignou  o  seguinte
teor:
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Assim, diante da ausência de omissão,  contradição
ou obscuridade,  mantenho a decisão objurgada em
todos os seus termos.
Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. 

Alegando  que  persiste  a  omissão,  os  embargantes
tornam aos autos, por meio de novos aclaratórios, alegando que o acórdão não fez
referência  ao  pedido  de  ilegalidade  abusividade  da  cobrança  de  taxas  e
emolumentos,  assim como que a  majoração dos honorários  advocatícios não fora
apreciado. Por fim, pedem a modificação do julgado, fls. 790/802.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pela manutenção
da decisão atacada, fls. 806/807. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Através  destes  Embargos  de  Declaração,  a  parte
recorrente aduziu a existência de omissão, alegando, para tanto, que o acórdão não
fez  referência  ao  pedido  de  ilegalidade/abusividade  da  cobrança  de  taxas  e
emolumentos, assim como que a majoração dos honorários advocatícios não fora
apreciado.

Analisaremos ponto a ponto.

De  início,  acerca  da ilegalidade/abusividade  da
cobrança de taxas e emolumentos, é certo que a decisão de fls. 330/337, que a decisão
atacada não se manifestou expressamente. 

Partindo  do  delineamento  normativo  declinado,
tenho por verificado o referido vício, eis que inexistem referências a essa específica
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questão, muito embora a parte, de fato, tenha suscitado a reapreciação desse ponto,
ao formular o pleito, em seu recurso apelatório. Portanto, em estando caracterizada a
omissão,  cumpre,  em  sequência,  suplantá-la,  mediante  a  apreciação  da  alegação
vertida pelo embargante em seu apelo, e não apreciada pelo Colegiado.

Consigno que,  no tocante à ilegalidade da cobrança
dos fundos de  liquidez,  taxas e emolumentos,  há previsão contratual  expressa de
incidência de cobrança destes valores, não sobrevindo, portanto, impedimento legal
para suas incidências.

Sobre o tema, destaco precedente desta Corte:

APELAÇÕES.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
CONTRATO DE  COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM PACTO ADJETO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO.
CONTRATAÇÃO  PERANTE  ENTIDADE
FECHADA DE  PREVIDÊNCIA PRIVADA.  JUROS
CAPITALIZADOS.  ABUSIVIDADE.  COEFICIENTE
DE  EQUALIZAÇÃO  DE  TAXAS  –  CET.
ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO E
DEVOLUÇÃO  DO  CRÉDITO  RESTANTE.
AMORTIZAÇÃO,  ATUALIZAÇÃO  E  PREVISÃO
DOS  FUNDO  DE  LIQUIDEZ  E  TAXAS  E
EMOLUMENTOS.  IRRETOCABILIDADE  DO
CONTRATO  NESSES  PONTOS.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  REFORMA  DA SENTENÇA NESSE
PONTO.  PROVIMENTO PARCIAL DO 1º  APELO.
DESPROVIMENTO DO 2º APELO.
-  O  pacto  entabulado  pelo  embargante  perante  a
entidade fechada de previdência privada embargada,
em  discussão  nos  presentes  autos,  por  ter  sido
firmado em 19/10/1994, isto é, em momento anterior
à  edição  da  MP  2.170-36/2001,  não  se  revela
compatível  com  a  sistemática  de  capitalização  de
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juros, conforme decidiu o Colendo STJ, por ocasião
do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do
REsp. n. 973.827/RS.
-  “Consoante  entendimento  dominante  na
jurisprudência  desta  Corte,  o  CET  previsto  no
contrato  de  financiamento  imobiliário,  celebrado
entre  a  entidade  de  previdência  privada  e  seu
associado,  revela-se  abusivo,  por  visar  nova
remuneração,  além  daquela  já  prevista  no  pacto”.
(TJRS,  70061570248,  Rel.  Pedro  Celso  Dal  Pra,  18ª
CC., 15/12/2014).
- “Esta Corte Superior firmou entendimento de que é
possível  utilizar  da  Taxa  Referencial-  TR  na
atualização do saldo devedor de contrato vinculado
ao  Sistema  Financeiro  de  Habitação,  ainda  que
firmado  anteriormente  ao  advento  da  Lei  nº
8.177/1991,  desde  que  pactuado  o  mesmo  índice
aplicável  à  caderneta  de  poupança.  Súmula  nº
454/STJ” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1045757/MT,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3,
03/09/2013, DJe 12/09/2013).
-  O critério para amortização das  prestações  pagas
deve  observar  o  reajustamento  do  saldo  devedor
precedente à amortização decorrente do pagamento
de cada prestação.
-  Quanto à ilegalidade da cobrança dos fundo de
liquidez, taxas e emolumentos, dúvidas não há de
que  não  merecem  guarida  os  embargos,  ante
previsão  contratual  expressa  de  incidência  de
cobrança  deste  valores,  não  sobrevindo,  portanto,
impedimento legal para suas incidências.
-  Ademais,  no  que  toca  aos  ônus  sucumbenciais,
entendo  pela  configuração  da  sucumbência
recíproca,  devendo  ser  repartidos  sobre  ambas  as
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partes, à proporção de 70% (setenta por cento), para
a entidade embargada, e de 30% (trinta por cento),
em  face  do  consumidor  embargante,  ressalvada,
contudo, a suspensão da exigibilidade em favor deste
último,  na  condição  de  beneficiário  da  Gratuidade
Judiciária.  (TJPB, ED nº  00281321220088152001,  Rel.
Des.  João  Alves  da  Silva,  Data  de  Julgamento:
18/10/2016) - destaquei.

Diante desse panorama, não há que se atribuir efeitos
infringentes ao julgado vergastado, já que se está suprindo, tão somente, a omissão,
com vistas  à  apreciação  de  questão  aduzida  nas  razões  do  apelo,  sem,  contudo,
modificar o pronunciamento judicial vergastado.

Quanto  ao  pedido  de  majoração  dos  honorários
advocatícios,  entendi que o valor fixado a esse título  encontra-se em consonância
com os  critérios  contidos  no §2º,  do  art.  85,  do  Novo Código  de  Processo  Civil,
motivo  pelo  qual,  considerando  as  peculiaridades  do  caso  concreto  e  atento  aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerei não merecer acolhida a
pretensão disposta nas razões recursais.

Demais  disso,  havendo uma pequena mudança  na
sentença  apenas  para  prover  parcialmente  o  recurso  dos  promoventes,  aqui
embargantes,  reconhecendo  a  impossibilidade  de  cumulação  do  CET  cumulado
outros encargos que tenham a finalidade de evitar que remanesça saldo devedor ao
final do financiamento, nada há que se falar em majoração de honorários. 

Tanto  é  assim,  que  também  neste  aspecto,  ficou
consignado  expressamente  à  fl.  337  do  acórdão  atacado,  que  “mantenho,  por
conseguinte, os ônus sucumbenciais”.

Ante  o  exposto, ACOLHO  PARCIALMENTE  OS
PRESENTES  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO,  COM  EFEITOS  MERAMENTE
INTEGRATIVOS,  apenas  para  suprir  a  omissão  apontada,  qual  seja,  o
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pronunciamento  acerca  da  cobrança  de  taxas  e  emolumentos sem,  todavia,
emprestar-lhes efeitos modificativos.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva e o Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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