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Relator : Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA
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DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CONTRATO DE

ASSUNÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE

CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ANTERIOR CONTRATO DE

FACTORING. FOMENTO MERCANTIL. INVALIDADE DO

NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADA. APELO

CONHECIDO PARCIALMENTE. DESPROVIDO.

              I.      O âmbito recursal não é seara adequada para

lançar teses jurídicas que não foram levadas ao juízo de piso,

porquanto tal análise no bojo do recurso configuraria supressão

de instância, tendo em vista a não apresentação ao juiz e,

conseqüentemente, a supressão da oportunidade de o

magistrado analisar tais argumentos.

            II.      Tratando-se de contrato de novação de dívida,

que tem como origem contrato de factoring, não há como se

reconhecer a existência de relação de consumo, porquanto

este último contrato, como cediço, é um negócio jurídico

entabulado entre empresas para fomentar a atividade mercantil,

pressupondo o adiantamento de valores referentes a títulos de

créditos recebidos na atividade empresarial, afastando-se,

desta forma, dos conceitos normativos de consumidor e

fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90.
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Fls. _____

Apelação Cível 20160710146328APC

          III.      As causas de invalidade do negócio jurídico são as

previstas nos arts. 166 a 184, do Código Civil, razão pela qual a

parte, para fazer jus à invalidade do negócio, deve apontar os

vícios que inquinam o instrumento contratual e proceder a sua

devida comprovação através de documentos hábeis.

         IV.      Tendo, no caso sob análise, o contrato objeto lícito,

possível e determinável, não há como afastar sua validade.

           V.      Apelo parcialmente conhecido e, no mérito,

desprovido. Sentença mantida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, GILBERTO PEREIRA  DE

OLIVEIRA - Relator, FÁTIMA RAFAEL - 1º Vogal, MARIA DE LOURDES ABREU -

2º Vogal, sob a presidência da Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES

ABREU,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA

PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 16 de Maio de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA

Relator
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 Para melhor compreensão da lide, adoto parcialmente o relatório da

sentença de piso, in verbis:

 

  

 “Vistos, etc.

 Promovo a juntada da petição de fls. 137/138.

 Trata-se de Ação, sob o rito comum, com pedido de obrigação

de fazer c/c pedido de reparação de danos e antecipação de

tutela proposta por IVAN SILVA LOURENÇO em desfavor de

JL- FOMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL, partes

qualificadas.5

 Aduz que celebrou "CONTRATO DE ASSUNÇÃO E

NOVAÇÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS" com o réu no

valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),

para pagamento em 32 (trinta e duas) parcelas mensais de R$

500,00 (quinhentos reais). Relata que restou acordado a

entrega do DUT de um veículo e dos cheques entregues como

garantia da dívida original. Assinala que o contrato é totalmente

ininteligível, tendo que ser anulado de ofício. Ao final, requer,

em sede de tutela de urgência, a devolução do veículo dado

em garantia e a restituição dos cheques; ao final a procedência

dos pedidos com a confirmação da antecipação da tutela, o

pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título

de danos morais e os benefícios da gratuidade de justiça.

Pugna pela condenação do réu nos ônus da sucumbência. 

 Juntou os documentos de fls. 12/31.

 Em emenda a inicial às fls. 36/55 e 60/64. Deferimento da

gratuidade de justiça ao autor às fls. 57.

Fls. _____

Apelação Cível 20160710146328APC

R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta pelo autor-recorrente IVAN SILVA

LOURENÇO (fls. 144/148) em face da sentença (fls. 139/141), proferida pelo Juiz

de Direito da 3ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual julgou

improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional formulado por

J. L. FOMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA.
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 Decisão de fls. 67 indeferiu o pedido de antecipação da tutela. 

 Citado e intimado para a audiência designada (fls. 70), as

tentativas de conciliação restaram infrutíferas (fls. 73).

 Aberto o prazo para resposta, o requerido apresentou

contestação acompanhada de documentos c/c pedido

reconvencional (fls. 78/103). Aduz a inexistência de ato ilícito e

ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade

civil, e por consequência, a não caracterização de dano moral.

Ao final requer a improcedência dos pedidos autorais. Discorre

sobre o contrato, alega que o autor está inadimplente com as

parcelas do contrato. Afirma que o veículo dado em garantia foi

refinanciado, incidindo restrição sobre o bem, o que

impossibilitou a transferência a seu favor. Relata a inexistência

da relação de consumo e litigância de má-fé da parte autora. 

 Em reconvenção requereu a condenação do autor no

pagamento do saldo residual do contrato firmado no valor de

R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 

 Na conclusão requer a improcedência dos pedidos autorais,

com a condenação do autor nos ônus da sucumbência e na

litigância de má-fé e a procedência do pedido reconvencional. 

 Recebida a reconvenção às fl. 110.

 Réplica e resposta à reconvenção intempestiva às fls. 114/115.

 Manifestação do réu reconvinte às fls. 120.

 Saneamento de fls. 122 refutou a aplicação do CDC e o pedido

de inversão do ônus da prova feito pelo autor, na oportunidade

foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 136).

 Após, determinou-se a conclusão do feito para sentença.

 É o relatório.”

  

 

 Sentenciando o feito (fls. 139/141), o juiz a quo julgou a demanda,

nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da lide

principal, razão pela qual condeno o autor ao pagamento das despesas processuais

e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da

causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade das verbas

Fls. _____
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sucumbenciais em face da gratuidade da Justiça deferida ao autor (fl. 57). Ainda,

JULGO PROCEDENTE o pedido da reconvenção para CONDENAR o

autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte a quantia de R$ 19.500,00 (dezenove mil

e quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao

mês, ambos a contar do vencimento da dívida (31/07/2016). Havendo a satisfação

do débito nestes autos, o levantamento da quantia pelo reconvinte fica condicionado

ao prévio depósito das vias originais das cártulas de cheque referidas no contrato de

fl. 23. Também, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das despesas

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor

atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade

das verbas sucumbenciais em face da gratuidade da Justiça deferida ao autor (fl.

57). Deste modo, resolvo o mérito das demandas nos termos do art. 487, I, do CPC.”

.

 Insurgindo contra a sentença, o autor-recorrente interpõe apelação,

alegando em suas razões (fls. 144/148), em suma:que o contrato é totalmente

inviável, posto que é omisso e abusivo, não contendo as devidas discriminações de

seu objeto, sendo nulo de pleno direito; que a situação em testilha caracteriza-se

como relação de consumo, incidindo, portanto, os ditames do CDC; que a empresa

apelada se comprometeu, verbalmente, a entregar os cheques em seu poder e o

DUT do veículo do apelante, quando esse realizasse o primeiro pagamento; que o

juiz não deliberou sobre os vícios do termo contratual que é totalmente confuso e em

desfavor do consumidor; que a apelada não se desincumbiu de provar a existência

do acordo verbal para a devolução do DUT e dos cheques ao apelante, portanto há

de prevalecer ainda que precariamente o acordo verbal.

 Dispensado do preparo, porquanto beneficiário do beneplácito da

justiça gratuita.

 Contrarrazões às fls. 152/155.

 Despacho para se manifestar sobre preliminar de inovação recursal

(fl. 160).

 Petição de manifestação da ré (fls. 162/163).

 Recurso recebido no duplo efeito.

 É o relatório.
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Digo isso, pois, o âmbito recursal não é seara adequada para lançar

teses jurídicas que não foram levadas ao juízo de piso, porquanto tal análise no bojo

do recurso configuraria supressão de instância, tendo em vista a não apresentação

ao juiz e, conseqüentemente, a supressão da oportunidade de o magistrado analisar

tais argumentos.

Logo, a análise destas, por esta Eg. Corte de Justiça, neste

momento consubstanciaria odiosa inovação à lide.

Calha relembrar a inviolabilidade de teses e contrateses nessa fase

recursal, invocando-se a apreciação de questões outras que deveriam ter sido

levantadas quando da apresentação da cabível peça inicial. 

Destaque-se que permitir essa conduta acaba por malferir os

princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, bem ainda

fomenta no âmbito judicial a odiosa supressão de instâncias na análise do feito.

Assim, diante do supranarrado e considerando a presença dos

demais pressupostos de admissibilidade, conheço apenas parcialmente do

apelo do autor.

Conforme relatado, insurge o recorrente contra a sentença de piso,

alegando as seguintes razões: que o contrato é totalmente inviável, posto que é

omisso e abusivo, não contendo as devidas discriminações de seu objeto, sendo

nulo de pleno direito; que a situação em testilha caracteriza-se como relação de

consumo, incidindo, portanto, os ditames do CDC; que o juiz não deliberou sobre os

vícios do termo contratual que é totalmente confuso e em desfavor do consumidor.

Pois bem.

Fls. _____

Apelação Cível 20160710146328APC

V O T O S

O Senhor Desembargador GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA - Relator

Inicialmente, resta ponderar que os dois argumentos a seguir

delineados: "que a empresa apelada se comprometeu, verbalmente, a entregar os

cheques em seu poder e o DUT do veículo do apelante, quando esse realizasse o

primeiro pagamento; que a apelada não se desincumbiu de provar a existência do

acordo verbal para a devolução do DUT e dos cheques ao apelante, portanto há de

prevalecer ainda que precariamente o acordo verbal.", não serão apreciados,

porquanto não foram objeto de alegação pela parte no tempo oportuno e de

deliberação pelo juiz de piso, já que o magistrado não apreciou o argumento relativo

ao acordo verbal, configurando, dessa forma, sua análise por esta Corte em

supressão de instância e inovação recursal.
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Prefacialmente, insta destacar que o caso sob anál ise,

diferentemente do que quer parecer a recorrente, não atrai as disposições do Código

de Defesa do Consumidor, já que não se enquadram as partes nos conceitos

normativos de consumidor e fornecedor, previstos na Lei nº. 8.078/90, em seus

artigos 2º e 3º, tendo em vista que a apelante e apelada firmaram contrato de

assunção e novação de dívida (fl. 23) decorrente de anterior contrato de Factoring, o

qual, como cediço, é um contrato de fomento mercantil, pelo qual há adiantamento

de valores com lastro em títulos de créditos ou outras garantias repassadas a um

empresário ou sociedade empresária.

Sendo que, o recorrente, no bojo da petição inicial categoricamente

afirma à fl. 3 que quando do exercício da atividade empresarial IVAN SILVA

LOURENÇO - ME, custodiou os cheques que derão origem ao contrato, ora sob

discussão, ou seja, a relação firmada com a apelada foi lastreada para fomentar uma

atividade empresarial e não se trata, portanto, de uma relação de consumo, como

consumidora final, como quer fazer crer, razão pela qual afasto a aplicação do CDC.

Noutra linha, argumenta o recorrente: que o contrato é totalmente

inviável, posto que é omisso e abusivo, não contendo as devidas discriminações de

seu objeto, sendo nulo de pleno direito; que o juiz não deliberou sobre os vícios do

termo contratual que é totalmente confuso e em desfavor do consumidor.

Sem razão.

Explico.

Conforme já destacado não se trata de relação de consumo, por

isso, não há que se falar que o termo contratual é totalmente confuso e em desfavor

do consumidor, já que tratando-se de relação contratual entre empresas, como o

caso dos autos, prevalece, em grande parte, a autonomia da vontade e o pacta sunt

servanda, já que não há, nessas relações, desigualdade jurídica ou informacional.

Ademais, o argumento de que o contrato entabulado entre as partes

é inviável, não se sustenta, posto que, como cediço, as causas de invalidade do

negócio jurídico são previstas nos arts. 166 a 184, dentro do Capítulo V, do Código

Civil, e não houve pela parte o apontamento e comprovação de nenhum daqueles

vícios previstos na norma.

Bem verdade, tenta o recorrente argüir um possível vício no objeto,

contudo, da legislação de regência verifica-se que os vícios do objeto que tem

capacidade de declarar nulo o negócio jurídico são aqueles que indiquem a ilicitude,

impossibilidade ou indeterminabilidade do objeto, o que não verifico ser o caso dos

autos, já que o contrato de fl. 23, entabulado entre as partes, é claro quanto a seu

objeto, não tendo sido demonstrado de forma inequívoca nenhuma mácula no

Fls. _____
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instrumento contratual.

Digo isso, pois, o contrato tem um objeto claro, qual seja, o

reconhecimento e a renegociação da dívida existente entre o apelante e a apelada,

estipulando-se com referência a que débito se referia, qual a forma de pagamento e

vencimento das respectivas parcelas, não havendo qualquer defeito passível de

anulação do instrumento pactual.

De mais a mais, o contrato foi devidamente assinado por ambas as

partes, além de contar com a assinatura de duas testemunhas.

Além disso, entendo que a sentença delineou muito bem a questão,

razão pela qual, também, adoto como razões de decidir os argumentos do juiz de

piso, in verbis:

 

"Quanto à alegada nulidade do contrato, ressoa incontroverso

nos autos que o autor celebrou contrato de assunção e

novação de dívida e outras avenças de serviço com o réu (fl.

23).

Alega o autor que o contrato firmado é totalmente ininteligível,

tendo que ser anulado de ofício.

Por outro lado o requerido alega a validade do contrato objeto

da ação.

O artigo 166 do Código Civil, ao discorrer sobre a invalidade do

negócio jurídico, assim dispõe:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for

ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere

essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática,

sem cominar sanção." 

 

Os documentos apresentados com a inicial e com a
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Apelação Cível 20160710146328APC

Código de Verificação :2018ACO9ZBTW5IGH2G2NJPTK7M5

GABINETE DO DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA 9



contestação demonstram que a parte autora soube no

momento da contratação as cláusulas contratuais, bem como

está claro no contrato de fl. 23 que os dados das cártulas de

cheques mencionadas na Cláusula Primeira eram de

conhecimento do autor, pois lá está registrado, ao final da

descrição sucinta das cártulas, a frase: "conforme cópias em

anexo", isto é, o autor teve acesso a todas as cártulas objeto

do contrato de assunção e novação de dívidas, tanto que as

apresentou às fls. 25-29.

Quanto à devolução das cártulas e do DUT do veículo, não há

nenhuma previsão no contrato de fl. 23 de que tal deveria

ocorrer na assinatura do instrumento. Aliás, se tais documentos

foram entregues inicialmente como garantia da dívida (cláusula

quarta do contrato originário, fls. 91), é evidente que sua

devolução somente será exigível após a quitação do débito

(CC, art. 476).

Assim, por não vislumbrar qualquer vício no contrato

questionado, entendo que o pedido de sua anulação não

merece ser acolhido, igualmente, por conseqüência, também o

pedido de indenização por dano moral, ante a inexistência de

obrigação do réu quanto à devolução das cártulas de cheque e

do DUT o veículo antes da quitação da dívida."

 

São por essas razões que entendo por irretocável a sentença de

piso.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO

interposto pelo autor-recorrente IVAN SILVA LOURENÇO, e a ele NEGO

PROVIMENTO, mantendo-se o decisium combatido intacto.

Por fim, majoro, por força do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do novo CPC,

os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de piso em benefício do patrono

do réu-apelado, estabelecendo-lhes, neste momento processual, em 15%

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Restando o pagamento

dos honorários com exigibilidade suspensa, uma vez que a parte sucumbente

é beneficiária da justiça gratuita.
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É como voto.
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A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - Vogal

Com o relator

A Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME
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