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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  CESSÃO DE DIREITOS.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO IMÓVEL

EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA.  PAGAMENTO DAS

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

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE

FAZER.  DANO MORAL.  INSCRIÇÃO  DO NOME DA

AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

CONFIGURAÇÃO.  VALOR DA INDENIZAÇÃO.  PRINCÍPIOS

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

MAJORAÇÃO.  SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Retomado o bem e já averbada a consolidação da

propriedade plena do imóvel no nome da Caixa Econômica

Federal, conforme informação obtida após a prolação da

sentença, ressai a absoluta inviabilidade de cumprimento da

obrigação de fazer determinada no ato judicial, consistente no

pagamento das prestações vencidas e vincendas do contrato

de financiamento do imóvel, haja vista que, uma vez

consolidada a propriedade plena do imóvel em nome da

credora fiduciária, não há mais a possibilidade de pagamento

das parcelas em atraso, seguindo-se para o procedimento de

alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 27 da Lei nº

9.514/97.

2 - Verificando-se a absoluta impossibilidade de cumprimento
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Fls. _____

Apelação Cível 20170710020420APC

da obrigação de fazer, ante a retomada do imóvel e a

consolidação de sua propriedade plena em nome da credora

fiduciária, impõe-se afastar a ordem cominada em sentença.

3 - Comprovado que a inadimplência contratual do Réu, que

deixou de efetuar o pagamento das prestações do

financiamento do imóvel com pacto adjeto de alienação

fiduciária, conforme convencionado no contrato de cessão de

direitos, ensejou o procedimento extrajudicial de retomada do

bem e a negativação do nome da Autora em órgão de proteção

ao crédito, evidenciada está a conduta ilícita do Réu em relação

de causalidade com os danos experimentados pela Autora,

exsurgindo o dever de indenizar.

4 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante

prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa,

a extensão do dano experimentado, a expressividade da

relação jur íd ica or ig inár ia,  bem como a f inal idade

compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar

enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não

coibir a reiteração da conduta, razão pela qual compreende-se

que a indenização fixada em sentença merece majoração para

melhor adequá-la aos parâmetros acima relacionados.

                                     Apelação  Cível  do  Réu  parcialmente

provida.

                                     Apelação  Cível  da  Autora  provida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ANGELO PASSARELI -

Relator, JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS - 1º Vogal, ROBSON BARBOSA

DE AZEVEDO - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador ANGELO

PASSARELI,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER DE AMBOS OS

RECURSOS. DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO DO RÉU. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e

notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 30 de Maio de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ANGELO PASSARELI

Relator
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 “A autora afirma que, no dia 08 de janeiro de 2016,

celebrou contrato de cessão de direitos sob o Apartamento

nº 406, Lote 14, CNB-10, Taguatinga/DF, pelo preço de R$

63.000,00 (sessenta e três mil reais). Informa que o réu se

comprometeu a assumir as obrigações do contrato de

financiamento junto à Caixa Econômica Federal e a pagar

as despesas e os tributos incidentes sobre o imóvel.

 Alega, entretanto, que o réu vem descumprindo suas

obrigações, ensejando cobranças constantes pelo CAIXA e

a inscrição de seus nomes no rol dos devedores, motivo

pelo qual requer a condenação do demandado: (1) à

obrigação de transferir o imóvel para seu nome e quitar os

débitos tributários e decorrentes do contrato de

financiamento; (2) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) a título de indenização por danos morais.

 O réu apresentou contestação alegando, em preliminar, a

incorreção do valor da causa e a falta de interesse de agir.

No mérito, afirma ter ingressado com ação em juízo

impugnando as cláusulas do financiamento e que tem

efetuado o pagamento dos débitos do IPTU. Afirma que a

situação do imóvel está regularizada e que não foi fixado

prazo para transferência da titularidade. Impugnou, por fim,

a ocorrência de dano moral alegado pela autora.

 Réplica apresentada.

 Em decisão saneadora, foram afastadas as preliminares

suscitadas” (fl. 236).
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R E L A T Ó R I O

 Adoto o relatório da sentença de fls. 236/237, in verbis:
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 Acrescento que o MM Juiz a quo julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, conforme dispositivo sentencial, in verbis:

 

  

 “(...)

 Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos

termos do art. 487, I, e art. 497 e seguintes, todos do CPC,

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados

para compelir o réu a efetuar o pagamento das parcelas

vencidas do contrato nº 155551118122-6 junto à CEF e do

IPTU sobre o imóvel adquirido, no prazo de 15 dias, sob de

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$

10.000,00 (dez mil reais); bem como ao pagamento das

parcelas vincendas, até o respectivo vencimento, sob pena

de multa de 10% sobre o valor.

 Condeno-o, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil

reais) a título de indenização por danos morais, que será

corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de

mora de 1% a.m. desde a citação.

  

 Em virtude da sucumbência recíproca, as custas serão

rateadas entre as partes à razão de 50% para a autora e

50% para o réu. Os honorários, fixados em 15% sobre o

valor da condenação, será repartido em igual proporção:

50% em favor dos advogados da autora e 50% em favor

dos advogados do réu. Suspensa a exigibilidade nos

termos do art. 98, §3º, do CPC.

 Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC.

 Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório por 15

dias e, em seguida, remetam-se os autos arquivo geral. De

acordo com a Portaria Conjunta n.º 85, de 29 de setembro

de 2016, o pedido de cumprimento de sentença deve ser

formulado através do Sistema PJe na forma do art. 2º da
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referida Portaria.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de

Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1.”(fl. 237).

  

 

 Irresignadas, ambas as partes interpõem Apelação Cível em face da

sentença (fls. 241/260 – Autora e 263/267 – Réu).

 Em suas razões recursais (fls. 241/260), insurge-se a Autora contra

o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, afirmando que é irrisório

frente aos danos sofridos.

 Narra que, “no dia 08/01/16, a apelante celebrou com o apelado

contrato de compra e venda de imóvel financiado pela Caixa Econômica

Federal mediante pagamento do ágio, no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três

mil reais), ficando acordado entre as partes que o réu assumiria a partir

daquela data, as prestações vincendas e os demais encargos incidentes sobre

o imóvel, até a quitação total do saldo devedor, e também acordado que o

apelado não poderia atrasar prestações, nem poderia vender ou transferir o

imóvel a terceiros antes da quitação total da alienação fiduciária junto à Caixa

Econômica Federal” (fl. 243).

 Afirma que “o Apelado não honrou com o contrato, pagou

pouquíssimas prestações, em quase dois anos de contrato, também deixou de

pagar IPTU/TLP 2016, 2017. Em razão disso, o imóvel entrou em execução por

duas vezes, a primeira em dezembro de 2016 e a segunda em maio de 2017. O

apelado ciente da situação gravíssima que se encontrava o imóvel,

simplesmente pensando no seu lucro para não perder o seu investimento,

passou a anunciar o imóvel, que já estava em execução pela Caixa Econômica

Federal em vários sites de vendas de imóveis e várias imobiliárias, conforme

documento acostado aos autos da inicial. A apelante se valeu de farta

documentação a referir-se, tão só, à inadimplência do apelado, e à situação

gravíssima em que se encontrava o imóvel, no momento da propositura da

ação, já em fase de execução e a possibilidade já de retomada do imóvel,

conforme doc. acostado aos autos à fl. 187, expedido pela Caixa Econômica

Federal, expedidos também pela Secretaria de Estado da Fazenda do DF, pelo

3º Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal e também em anexo doc.
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expedido pela Rescon Administradora de Condomínios, comprovando as cotas

de condomínio em aberto” (fls. 243/244).

 Afirma que a Caixa Econômica Federal encaminhou diversas

notificações ao endereço do imóvel, que lhe foram omitidas pelo Réu/Apelado, tendo

a Autora/Apelante sido surpreendida “com a notificação de que seu nome estava

inserido nos programas de proteção ao crédito e conforme documento

expedido pela CEF, acostados aos autos, fls. 186, que o seu CPF estava

inserido em restrição cadastral, e também estava impedida de efetuar qualquer

operação de crédito com a Caixa” (fl. 244), razão pela qual ajuizou a Ação de

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência.

 Rebate os argumentos levantados pelo Réu/Apelado em

contestação, afirmando que, a despeito da alegação de que ele iria ajuizar ação

judicial em face da Caixa Econômica Federal, em virtude da cobrança de juros e

correções abusivas, “o próprio apelado deu causa à cobrança de juros e multas,

ao aumento no valor das prestações mensais, pelos atrasos, da falta de

pagamento das prestações, das execuções, da incorporação das parcelas ao

saldo devedor, despesas de cartório, por conta das execuções. Tudo isso

reflete no valor das prestações” (fl. 245).

 Sustenta que, nos termos da Cláusula Décima Segunda da escritura

pública firmada, “ocorrendo impontualidade na satisfação de qualquer

obrigação de pagamento, principal ou acessória, o valor apurado será

atualizado, monetariamente, desde a data do vencimento até a data do efetivo

pagamento pelo critério ‘pro rata die’, com a aplicação do índice utilizado para

a atualização dos saldos dos depósitos em Caderneta de Poupança mantidos

nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo

– SBPE, em igual período, desde a data do vencimento, inclusive, até a data do

pagamento, inclusive, na forma da legislação em vigor, ou por qualquer índice

que vier a ser adotado para a finalidade dessa cláusula pelo órgão competente

do Governo Federal, com vigência na época de vencimento da obrigação” (fl.

246).

 Invoca, ainda, os Parágrafos Primeiro a Terceiro da cláusula

contratual supramencionada, relativos aos juros remuneratórios, juros de mora e

multa moratória.

 Ressalta que a tutela de urgência vindicada na exordial foi

indeferida.

 Alega que “os contratos de gaveta são contratos como outro

qualquer, regidos pelo princípio da boa-fé, pelo PACTA SUNT SERVANDA,
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entre as partes. E no caso em tela, não é porque foi um ‘contrato de gaveta’,

que a autora, ora apelante, terá seus direitos suprimidos e tendo que suportar

tamanha lesão, a sua vida, a sua honra, a sua credibilidade. A afirmação acima

evidenciada, nos termos dos documentos acostados aos autos, encontra

respaldo no fato de que vigoram no direito brasileiro, como vigas mestras de

sustentação das relações jurídicas, os princípios da liberdade de contratar e

do efeito vinculante dos contratos, entendimento este corroborado pela

jurisprudência pátria” (fl. 249 – grafado conforme original).

 Argumenta, ainda, que “são lícitas, em geral, todas as condições

que a lei não vedar expressamente, daí não havendo outro entendimento para

o caso em questão, deve a sentença atacada ser REFORMADA nos termos do

pedido contido na inicial. E não pode deixar de ter uma reparação jurídica a

medida da lesão” (fl. 249).

 Aduz que a inexistência de cláusula contratual de transferência do

imóvel para o nome do Réu não constou do contrato a pedido do próprio Apelado,

que estaria respondendo por execução em razão de dívida bancária e não poderia

ter nenhum bem em seu nome, pleiteando, assim, prazo de um ano para a

transferência do imóvel.

 Ressalta que o pagamento do ágio do imóvel deu-se mediante

transferência bancária realizada pela genitora do Réu, sendo muito difícil localizar

qualquer bem em nome do Apelado, porquanto se esconde para não responder por

suas obrigações.

 Sustenta que a indenização por danos morais foi fixada em “valor

extraordinariamente baixo, data maxima venia, que chega às raias da

insignificância, quando confrontada com o reflexo danoso sofrido pela autora,

que produz chagas até a presente data e que, óbvio, ainda persistirá ao longo

do tempo” (fl. 255).

 Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese e invoca os

artigos 186 e 927 do Código Civil e 5º, X, da Constituição Federal.

 Alega que não logrou evitar os prejuízos que lhe foram acarretados,

uma vez que a tutela de urgência pleiteada na exordial não foi deferida.

 Assevera que, “conforme documento expedido pela Caixa

Econômica Federal, de 19 de janeiro de 2018, foi averbada em 12 de setembro

de 2017, a CONSOLIDAÇÃO de propriedade do imóvel, objeto desse litígio, em

nome da CAIXA, pelo inadimplemento absoluto, ou seja, a Caixa Econômica

retomou o imóvel por absoluta falta de pagamento pelo apelado” (fl. 258), não

ficando, a lesão que lhe foi causada, restrita à inscrição do nome nos órgãos de
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proteção ao crédito, ficando, também, impedida de negociar com a referida

instituição financeira por três anos, com a inclusão, ainda, de seu CPF no cadastro

CONRES, além de ser responsabilizada pelos prejuízos causados pelo Apelado à

Caixa Econômica Federal.

 Alega que “o apelado está morando há mais de um ano sem

pagar nenhuma despesa, sem pagar condomínio, IPTU/TLP, prestações, as

despesas com cartório, com advogados, serão cobradas da apelante,

conforme o documento anexado e conforme a cláusula DÉCIMA QUARTA,

DÉCIMA NONA, PARÁGRAFO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO,

QUINTO, SEXTO da Escritura Pública de seu contrato Habitacional. Até taxa de

ocupação do imóvel a Caixa irá cobrar da apelante. A Caixa Econômica até o

momento já pagou o IPTU 2016/2017 do imóvel” (fl. 258 – grafado conforme

original).

 Insiste, assim, que os prejuízos causados pelo Réu são “

imensuráveis” (fl. 258), razão pela qual a indenização por dano moral deve ser

justa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando

suas funções punitiva e satisfativa e tendo em conta a conduta do infrator, a lesão

provocada, fatores sociais e posição social das partes, devendo ser capaz de

proporcionar uma reparação equivalente à dimensão da lesão acarretada,

entendendo-se por razoável a majoração do montante fixado em sentença (R$

3.000,00) para R$ 20.000,00.

 Defende que, no caso concreto, “a condenação por danos morais

é IN RE IPSA, presumida de direito, devendo seu ‘quantum’ atender não só ao

dano psicológico interno, mas também aos efeitos externos no âmbito familiar,

de reputação, social, de ‘fama’, profissional entre outros, sendo a sua

majoração entendimento uníssono de doutrina e jurisprudência” (fl. 259).

 Afirma que, com o provimento do presente recurso, julgando-se

integralmente procedentes os pedidos iniciais, os honorários advocatícios de

sucumbência deverão ser fixados em desfavor do Réu/Apelado, no percentual entre

10% e 20% do valor da condenação.

 Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para

reformar a r. sentença recorrida, acolhendo-se os pedidos iniciais em sua

integralidade.

 Ausente o preparo, uma vez que a parte litiga sob o pálio da

gratuidade de Justiça (fl. 118).

 Em contrarrazões (fls. 268/272), o Réu/Apelado propugna o

desprovimento do recurso.
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 Por seu turno, em suas razões recursais (fls. 263/267), o Réu afirma

a inviabilidade de cumprimento da determinação de pagamento das parcelas

vencidas e vincendas do financiamento relativo ao imóvel, como determinado em

sentença, porquanto “a sentença foi prolatada em 11 de dezembro do ano de

2017, entretanto em 12 de setembro do mesmo ano (ou seja, três meses antes),

a instituição financeira (Caixa Econômica Federal – CEF) procedeu a retomada

do imóvel, sem possibilidade de renegociação da dívida. O imóvel foi levado a

leilão extrajudicial (fl. 261). Nesse sentido, os pedidos da inicial perderam

objetivo, devendo a Apelada, caso queira pleitear eventual dano material, fazê-

lo em ação própria” (fls. 265/266).

 Alega que cabia à parte Autora informar nos autos a circunstância

superveniente, nos termos do art. 435 do CPC, e, nesse sentido, “por não ter feito

em tempo hábil antes da sentença, preclusa está a faculdade processual.

Deste modo, em outra lide, poderá a parte Apelada, caso entenda de direito,

pedir revisão da sentença exarada (art. 505, I, CPC)” (fl. 266).

 Requer, assim, “seja declarada ineficaz a sentença neste ponto,

pela impossibilidade de o Réu/Apelante cumpri-la efetivamente” (fl. 266).

 Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por

danos morais, afirmando que “no caso em tela houve apenas mero

descumprimento do ‘contrato de gaveta’. Nesse sentido, já é pacífico o

entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça que a simples quebra de

contrato não conduz por si só ao dano moral dos contratantes. Além disso,

ainda que os ‘contratos de gaveta’ sejam válidos, os contratantes assumem os

riscos a eles inerentes, pois ao confiarem ao comprador/cessionário o

pagamento de dívidas em seu nome, devem assumir o ônus decorrente desse

ato” (fl. 266).

 Afirma que, ainda que tenha atrasado o pagamento das prestações

do financiamento, procurou renegociar a dívida e alienar o imóvel para não

permanecer em situação de inadimplência, tendo agido, portanto, “de boa-fé para

não prejudicar a Autora” (fl. 266).

 Defende,  nessa l inha,  que as consequências de seu

inadimplemento não ultrapassaram a seara do mero aborrecimento, “comum

àqueles que aderem a esse tipo de contrato” (fl. 266).

 Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para

reformar a r. sentença a quo, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

 Ausente o preparo, porquanto o Réu/Apelante litiga sob o pálio da

gratuidade de Justiça.
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 Em contrarrazões de fls. 276/288, a Autora/Apelada infirma as

razões recursais, pleiteando o desprovimento da Apelação.

  

 É o relatório.
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Cuidou-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c

Indenização por Danos Materiais, Feito nº 2017.07.1.002042-0, ajuizada por

ALDINESE DO NASCIMENTO BARBOSA  em desfavor de  CÉLIO RIBEIRO DA

SILVA, no qual o Juiz a quo, por meio da sentença de fls. 236/237, julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo sentencial, in

verbis:

 

 

"(...)

Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos

do art. 487, I, e art. 497 e seguintes, todos do CPC, julgo

parcialmente procedentes os pedidos formulados para

compelir o réu a efetuar o pagamento das parcelas

vencidas do contrato nº 155551118122-6 junto à CEF e do

IPTU sobre o imóvel adquirido, no prazo de 15 dias, sob de

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$

10.000,00 (dez mil reais); bem como ao pagamento das

parcelas vincendas, até o respectivo vencimento, sob pena

de multa de 10% sobre o valor.

Condeno-o, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil

reais) a título de indenização por danos morais, que será

corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de

mora de 1% a.m. desde a citação.

Em virtude da sucumbência recíproca, as custas serão

rateadas entre as partes à razão de 50% para a autora e

50% para o réu. Os honorários, fixados em 15% sobre o

valor da condenação, será repartido em igual proporção:

50% em favor dos advogados da autora e 50% em favor

dos advogados do réu. Suspensa a exigibilidade nos

termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC.
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Após o trânsito em julgado, aguarde-se em cartório por 15

dias e, em seguida, remetam-se os autos arquivo geral. De

acordo com a Portaria Conjunta n.º 85, de 29 de setembro

de 2016, o pedido de cumprimento de sentença deve ser

formulado através do Sistema PJe na forma do art. 2º da

referida Portaria.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de

Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1."(fl. 237).

 

 

Irresignadas, ambas as partes interpõem Apelação Cível em face da

sentença (fls. 241/260 - Autora e 263/267 - Réu).

Em suas razões recursais (fls. 241/260), pleiteia a Autora, em

apertada síntese, a majoração da indenização por danos morais fixada em sentença

no montante de R$ 3.000,00, por considerá-la irrisória frente aos danos sofridos.

Assevera que, "conforme documento expedido pela Caixa

Econômica Federal, de 19 de janeiro de 2018, foi averbada em 12 de setembro

de 2017, a CONSOLIDAÇÃO de propriedade do imóvel, objeto desse litígio, em

nome da CAIXA, pelo inadimplemento absoluto, ou seja, a Caixa Econômica

retomou o imóvel por absoluta falta de pagamento pelo apelado" (fl. 258), não

ficando, a lesão que lhe foi causada, restrita à inscrição do nome nos órgãos de

proteção ao crédito, impedindo-lhe também de negociar com a referida instituição

financeira por três anos, com a inclusão, ainda, de seu CPF no cadastro CONRES,

além de ser responsabilizada pelos prejuízos causados pelo Apelado à Caixa

Econômica Federal. Anexa informação da instituição bancária à fl. 261.

Insiste que os prejuízos causados pelo Réu são "imensuráveis" (fl.

258), razão pela qual a indenização por dano moral deve ser justa, atendendo aos

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando suas funções punitiva e

satisfativa e tendo em conta a conduta do infrator, a lesão provocada, fatores sociais

e posição social das partes, devendo ser capaz de proporcionar uma reparação

equivalente à dimensão da lesão acarretada, entendendo-se por razoável a

majoração do montante fixado em sentença (R$ 3.000,00) para R$ 20.000,00.

Por seu turno, o Réu, em suas razões de Apelação (fls. 263/267),

afirma a inviabilidade de cumprimento da determinação de pagamento das parcelas
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vencidas e vincendas do financiamento relativo ao imóvel, como determinado em

sentença, porquanto "a sentença foi prolatada em 11 de dezembro do ano de

2017, entretanto em 12 de setembro do mesmo ano (ou seja, três meses antes),

a instituição financeira (Caixa Econômica Federal - CEF) procedeu a retomada

do imóvel, sem possibilidade de renegociação da dívida. O imóvel foi levado a

leilão extrajudicial (fl. 261). Nesse sentido, os pedidos da inicial perderam

objetivo, devendo a Apelada, caso queira pleitear eventual dano material, fazê-

lo em ação própria" (fls. 265/266).

Requer, assim, "seja declarada ineficaz a sentença neste ponto,

pela impossibilidade de o Réu/Apelante cumpri-la efetivamente" (fl. 266).

Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por

danos morais, afirmando que "no caso em tela houve apenas mero

descumprimento do 'contrato de gaveta'. Nesse sentido, já é pacífico o

entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça que a simples quebra de

contrato não conduz por si só ao dano moral dos contratantes. Além disso,

ainda que os 'contratos de gaveta' sejam válidos, os contratantes assumem os

riscos a eles inerentes, pois ao confiarem ao comprador/cessionário o

pagamento de dívidas em seu nome, devem assumir o ônus decorrente desse

ato" (fl. 266).

Afirma que, ainda que tenha atrasado o pagamento das prestações

do financiamento, procurou renegociar a dívida e alienar o imóvel para não

permanecer em situação de inadimplência, tendo agido, portanto, "de boa-fé para

não prejudicar a Autora" (fl. 266).

Defende, nessa linha, que as consequências de seu inadimplemento

não ultrapassaram a seara do mero aborrecimento, "comum àqueles que aderem a

esse tipo de contrato" (fl. 266).

Tendo em vista a complementaridade dos temas colocados em

debate, procedo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pela análise dos documentos acostados ao Feito, observa-se que a

obrigação de fazer, nos termos em que firmada na sentença, tornou-se impossível

de ser cumprida.

Conforme noticiado pela Autora em seu recurso, com respaldo no

documento de fl. 261, emitido pela Caixa Econômica Federal na data de 19/01/2018,

o imóvel foi efetivamente retomado pela credora fiduciária, averbando-se a

consolidação da propriedade plena do bem em nome da instituição financeira em

12/09/2017.

Nessa esteira, retomado o bem e já averbada a consolidação da
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propriedade plena do imóvel no nome da Caixa Econômica Federal, ressai a

absoluta inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada em

sentença, consistente em "efetuar o pagamento das parcelas vencidas do

contrato nº 155551118122-6 junto à CEF e do IPTU sobre o imóvel adquirido, no

prazo de 15 dias, sob de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de

R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como ao pagamento das parcelas vincendas,

até o respectivo vencimento, sob pena de multa de 10% sobre o valor" (fl. 237).

Com efeito, uma vez consolidada a propriedade plena do imóvel em

nome da credora fiduciária, não há mais a possibilidade de pagamento das parcelas

em atraso - como ordenado em sentença -, seguindo-se para o procedimento de

alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/97.

Assim, não há como a obrigação de fazer cumprir-se nos termos

estabelecidos na sentença, o que é reconhecido pela própria Autora em seu recurso,

não se vislumbrando, outrossim, ante a absoluta inviabilidade de cumprimento da

obrigação de fazer, a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

Destarte, revelando-se inócua, ante a retomada do imóvel e a

consolidação de sua propriedade plena em nome da credora fiduciária, impõe-se

afastar a ordem cominada em sentença quanto à obrigação de fazer.

No que tange aos danos morais, incontroverso nos autos que as

partes firmaram, em 24/11/2016, instrumento particular de cessão de direitos (fls.

37/38) sobre o imóvel designado por Apartamento nº 406 e Garagem nº 29 do Lote

14, da Quadra CNB 10, Taguatinga/DF, acertando-se o pagamento do ágio no valor

de R$ 63.000,00 e a assunção, pelo Réu, da obrigação de efetuar o pagamento das

parcelas do financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária celebrado pela

Autora com a Caixa Econômica Federal, até a quitação do contrato (fls. 37/38 e

53/72).

Incontroverso, outrossim, que o Réu inadimpliu parcelas do

financiamento do imóvel, bem como do IPTU, dando causa ao procedimento

extrajudicial de retomada do bem pela credora fiduciária, que ensejou o

encaminhamento de diversas cobranças à Autora e a inscrição de seu nome em

órgão de proteção ao crédito (fl. 49).

Restou claro, assim, que a conduta do Réu mantém relação de

causalidade com os danos experimentados pela Autora, que, além de suportar as

cobranças e procedimentos decorrentes do descumprimento contratual, teve seu

nome inscrito em cadastro restritivo de crédito em razão da indevida inadimplência

do Réu, impondo-se o dever de indenizar.

Com efeito, a inclusão de seu nome em órgão de restrição ao
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crédito, por si só, gera consequências negativas à Autora, porquanto limita

sobremaneira seu crédito na praça, ocasionando-lhe danos morais, os quais

prescindem de comprovação em Juízo.

Anote-se que a questão encontra-se pacificada na jurisprudência do

egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos como o presente,

a simples inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza,

por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. A

esse respeito, colaciono o seguinte julgado do STJ, in verbis:

 

 

"AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL -

RESPONSABILIDADE CIVIL - PROTESTO - DUPLICATA -

FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - ENDOSSO-MANDATO

- LEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

FIXAÇÃO DO DANO MORAL - RAZOABILIDADE - SÚMULA

7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 

(...)

II - Esta Corte já firmou entendimento que 'nos casos de

protesto indevido de título ou inscrição irregular em

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in

re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada

seja pessoa jurídica.' (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...)".

(AgRg nos EDcl no REsp 928.779/TO, Rel. Ministro SIDNEI

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe

30/03/2011)

 

 

No que tange ao quantum indenizatório, a compensação por dano

moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios

da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do

dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a

finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar

enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração
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da conduta.

Deve, ainda, pautar-se de forma moderada, a fim de compensar e

satisfazer o ofendido pelo sofrimento suportado, não servindo o valor arbitrado como

fonte de enriquecimento indevido para a vítima do dano, mas razoável, justo e

equitativo a ponto de reduzir e impedir futuros atos atentatórios reincidentes

praticados pelo infrator.

In casu, a inadimplência contratual do Réu ensejou o procedimento

extrajudicial de retomada do imóvel, com a inscrição do nome da Autora em órgão

de proteção ao crédito em 26/03/2016 (fl. 49), inexistindo informação nos autos

quanto à retirada ou não da anotação até a data da prolação da sentença, ocorrida

em 11/12/2017.

Assim, cotejando os elementos acima destacados, considerando a

função educativa do instituto, o dano sofrido pela Autora e as condições econômico-

financeiras do Réu, bem como as peculiaridades do caso concreto, compreendo que

a indenização fixada na sentença merece majoração para melhor adequá-la aos

parâmetros acima relacionados, devendo ser arbitrada no valor final de R$

20.000,00 (vinte mil reais) para compensar os danos morais sofridos pela Autora.

Com essas considerações, dou  parcial  provimento  ao recurso

do Réupara afastar a obrigação de fazer cominada em sentença e  dou

provimento  à  Apelação Cível  interposta pela Autora, para majorar a

indenização por danos morais para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A despeito da modificação ora empreendida, entendo mantida a

sucumbência recíproca e proporcional estabelecida em sentença, majorando-se em

2% os honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,

observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que ambas

as partes litigam sob o pálio da gratuidade de Justiça.

É  como  voto.
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Com o relator

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Vogal

Com o relator

Código de Verificação :2018ACOU58VDCUJK9ECUJRNM2PG

GABINETE DO DESEMBARGADOR ANGELO PASSARELI 17



Fls. _____

Apelação Cível 20170710020420APC

 D E C I S Ã O

CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS. DAR PROVIMENTO AO

APELO DA AUTORA. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU. UNÂNIME.
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