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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INVESTIMENTO
REALIZADO EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UM DOS NUBENTES -
ROMPIMENTO DO NOIVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - VEDAÇÃO
AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE.

- Tendo a parte autora feito a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art.
333, I, do CPC/73), ou seja, de que realizou investimentos em imóvel de
propriedade do Réu, deve ele, tendo em vista o rompimento da relação que
mantinham, promover o ressarcimento do montante correspondente, o que
se faz em atendimento ao Principio da Boa-Fé Objetiva e à vedação ao
enriquecimento sem causa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0567.12.002167-8/001 - COMARCA DE SABARÁ -
APELANTE(S): FERNANDA SOUZA ABREU - APTE(S) ADESIV: MANOEL
CHRISTINO PORTO SENA - APELADO(A)(S): FERNANDA SOUZA ABREU,
MANOEL CHRISTINO PORTO SENA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ADESIVO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO ADESIVO.
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DES. ROBERTO SOARES DE VASCONCELLOS PAES

RELATOR.

DES. ROBERTO SOARES DE VASCONCELLOS PAES (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Apelações interpostas por FERNANDA SOUZA  ABREU
(APELANTE PRINCIPAL) e MANOEL CHRISTINO PORTO SENA
(APELANTE ADESIVO) em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª
Vara Cível e de Execuções Penais da Comarca de Sabará, que, nos autos
da ação ordinária movida pela Apelante Principal contra o Adesivo, julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Autora ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$800,00
(oitocentos reais).

      Às fls. 185/188, a Autora opôs Embargos de Declaração, que foram
rejeitados à fl. 190.

      Nas razões recursais de fls. 192/209, a Apelante Principal pugnou,
preliminarmente, pela apreciação do Agravo Retido de fls. 127/131. No
mérito, defendeu que há prova inconteste do empréstimo firmado com o Réu
- transferências bancárias, emissão e cheques e e-mails em que ele admite o
fato. Aduziu, ainda, que o Réu, em sua Defesa, reconheceu que os valores
despendidos pela Autora foram utilizados na reforma do imóvel de sua
propriedade. Acrescentou que se tratava de um contrato verbal, haja vista
que as partes mantinham um relacionamento amoroso. Asseverou que o fato
de o dinheiro ter uma destinação (reforma do imóvel) não descaracteriza a
natureza de sua obtenção (empréstimo junto à Autora), citando como
exemplo aquele
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que realiza um contrato de mútuo com vistas à aquisição de veículo
automotor. Discorreu sobre os Princípios da Probidade e Boa-Fé Objetiva
que norteiam o ordenamento jurídico. Por fim, pediu a reforma da Sentença,
visando à condenação do Réu ao ressarcimento das quantias a ele
disponibilizadas pela Autora e representadas pelos cheques e comprovantes
de depósitos reproduzidos com a Petição Inicial.

      Em Contrarrazões de fls. 212/219, o Réu refutou as alegações da
Apelante Principal, batendo-se pelo desprovimento do Recurso por ela
aviado.

      Às fls. 220/224, o Recorrente Adesivo pugnou pela majoração dos
honorários advocatícios.

      Contrarrazões, às fls. 226/230, em que a Apelada Adesiva suscitou
preliminares de não conhecimento do Recurso Adesivo, por ausência de
subordinação à matéria debatida no Recurso Principal, bem como pelo fato
de o interesse ser exclusivo do Advogado e não da parte. No mérito,
manifestou-se contrariamente à pretensão recursal.

      É o Relatório.

      Decido.

      Inicialmente, esclareço que, apesar da entrada em vigor do Novo Código
de Processo Civil de 2015, em 18/03/2016, a norma processual a ser
aplicada neste Recurso será a da lei revogada, qual seja, o Código de
Processo Civil de 1973, já que se deve considerar a data da publicação da
Sentença que motivou a interposição do Recurso e a regra constante no art.
14, da nova Lei, que dispõe sobre o direito intertemporal, cuja transcrição
segue abaixo:

"Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável
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imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.".

      Aqui também é importante ressaltar o Enunciado Administrativo nº 2, do
Colendo STJ, a título argumentativo:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.".

      No mesmo sentido é o Enunciado nº 54, da 2ª Vice-Presidência deste Eg.
TJMG:

"54. A legislação processual que rege os recursos é aquela da data da
publicação da decisão judicial, assim considerada sua publicação em
cartório, secretaria ou inserção nos autos eletrônicos.".

      I - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE:

      A alegação da Autora, de que o Recurso Adesivo deve se vincular à
matéria discutida no Apelo Principal, não merece prosperar.

      A subordinação exigida pelo art. 500 do CPC/1973, correspondente com
o art. 997, do novo Codex, diz respeito ao prazo e à prejudicialidade, ou seja,
fica subordinado à admissibilidade ou não do Recurso Principal, diante de
sua natureza acessória, sendo
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que, no caso, o Recurso Principal preenche os requisitos de admissibilidade
(tempestividade e preparo).

      A propósito, a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários
ao Código de Processo Civil, 12ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. V, 2005, p.
318:

"Não é requisito de admissibilidade do recurso adesivo a existência de
vínculo substancial entre a matéria nele discutida e a suscitada no recurso
principal. Pouco importa que se trate num e noutro, de capítulos
perfeitamente distintos da sentença: por exemplo, do relativo ao pedido
originário e do atinente à reconvenção. A sucumbência recíproca há de
caracterizar-se à luz do teor do julgamento considerado em seu conjunto;
não exclui a incidência do art. 500 o fato de haver cada um das partes obtido
vitória total neste ou naquele capítulo. Interpretação diversa contraria a ratio
legis e reduz a eficácia prática do mecanismo legal.".

      Não destoa a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 500 DO CPC. RECURSO ADESIVO.
CORRELAÇÃO COM A MATÉRIA OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. O Tribunal a quo exarou entendimento consonante com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que o artigo 500 do Diploma Processual Civil não
exige que a matéria objeto do recurso adesivo esteja relacionada com a do
recurso principal. Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido."

(STJ, AgRg no AREsp 806.327/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).
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"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO PRINCIPAL DE QUE SE CONHECE APENAS
PARCIALMENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO
ADESIVA. CORRELAÇÃO COM A MATÉRIA DEVOLVIDA NA PRINCIPAL.
INEXIGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL. CULPA DA RÉ. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS.
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. PERDAS E DANOS ESTIPULADOS
CONTRATUALMENTE. PROVA DO PREJUÍZO. DISPENSA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - A menos que tenha ocorrido fato superveniente ou motivo de força maior
(art. 517, CPC), somente constituirão objeto de apreciação pelo Tribunal as
questões suscitadas e discutidas no processo, vedada a inovação em sede
recursal, nos termos do artigo 515, § 1º, do Código de Processo Civil.

2 - A respeito da admissibilidade do recurso adesivo, é de se entender que a
subordinação a que alude a parte final do art. 500 do CPC se refere ao
conhecimento do recurso principal e não à matéria por ele devolvida. Assim,
atendidos os pressupostos específicos de admissibilidade - destacadamente,
a sucumbência recíproca -, é irrelevante que o recurso adesivo não verse
sobre os mesmos temas trazidos pelo recurso principal.

3 - Comprovado que a rescisão da avença se deu por culpa exclusiva da Ré,
incabível que o consumidor arque, ainda que parcialmente, com os prejuízos
decorrentes da frustração do negócio imobiliário, sendo devida a imediata
restituição dos valores pagos.

4 - O dano moral causado ao consumidor em virtude do atraso de quase dois
anos para a entrega do imóvel que adquiriu, sem qualquer justificativa
plausível pela Construtora, é indiscutível.

5 - Pactuada entre as partes cláusula penal, dispensa-se a prova do
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prejuízo suportado para a obtenção de indenização por danos materiais, que
deve ser limitar ao valor contratualmente estipulado."  (TJMG - Apelação
Cível  1.0024.12.221452-1/001, Rel.: Des. José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 04/03/2015, publicação da súmula em 13/03/2015-
Destacamos).

      Quanto ao interesse recursal, embora o Advogado possua direito
autônomo ao recebimento da verba honorária e à sua execução, nos termos
do art. 23, da Lei nº 8.906/94, a legislação não exclui a legitimidade
concorrente da parte para pleitear a sua majoração.

      O interesse da parte restou contemplado, inclusive, no texto de
Enunciado de Súmula do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

	"Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando
houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado
à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte."
(Destacamos).

      Orlando de Assis Corrêa, em comentário ao art. 23, do Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, traz pertinentes
considerações sobre o tema:

"O direito de perceber honorários fixados em condenação, por ser
materialmente definido em lei como do advogado da parte contrária, é
processualmente fixado como direito autônomo, o que significa dizer que o
advogado, em nome próprio, não em nome do cliente, pode pleitear a
execução da decisão, neste ponto. A regra tem inúmeros desdobramentos,
merecendo algumas reflexões no sentido de auxiliar a solução dos
problemas processuais que sua aplicação pode acarretar.

128. Problemas práticos

Cumpre acentuar, primeiramente, que a titularidade material e a
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autonomia processual conferem direito ao advogado para, em nome próprio,
recorrer da decisão que fixa os honorários. Inobstante o direito só passe a
existir desta fixação, é inegável ser o advogado terceiro interessado no
quantum devido. Saliente-se que, no regime estatutário antigo, esta
legitimidade já era reconhecida, através de decisões jurisprudenciais (Revista
Forense, nº 24, p. 252). De outra feita, nos termos do art. 499, CPC, o
terceiro prejudicado, uma vez demonstrado o nexo de interdependência entre
o seu interesse de intervir e a relação jurídica objeto do recurso, é legitimado
ativo à propositura da inconformidade recursal.

O direito autônomo do advogado, como credor dos honorários devidos pela
parte contrária, tal como fixados na condenação, dá-lhe a plena legitimidade
para promover a sua execução, em nome próprio. O causídico passa a ser
credor e, na forma do art. 566, CPC, plenamente habilitado a promover a
execução forçada, participando de seus incidentes, a partir da própria
liquidação. Se houver verbas a perceber, pela parte a quem o advogado
representa, haverá litisconsórcio facultativo entre o cliente e seu advogado.
Assim, em função da autonomia entre os litisconsortes, nenhum efeito terá a
desistência, caso manifestada, da execução, pelo exeqüente, ou a própria
desistência da ação, pelo vencido, como ocorre nas desapropriações. Os
honorários, uma vez fixados, serão devidos." (in "Comentários ao Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB", Rio de Janeiro:
AIDE Editora, 1995, p. 106).

      Por sua vez, Theotônio Negrão anota:

"Art. 23: 4. Legitimidade para recorrer, no processo de conhecimento, quanto
à verba honorária. 'Têm legitimidade para recorrer da sentença, no ponto
alusivo aos honorários advocatícios, tanto a parte como o seu patrono' STJ -
4ª T., REsp 361.713, Min. Barros Monteiro, j. 17.2.04, DJU 10.5.04). No
mesmo sentido: STJ - 3ª T., REsp 457.753, Min. Ari Pargendler, j. 29.11.02,
DJU 24.3.03, STJ - 2ª T., REsp 763.030, Min. Peçanha Martins, j.8.11.05,
DJU 19.02.05; STJ - 5ª
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T., REsp 648.328, Min. Felix Fisher, j. 26.10.04, DJU 29.11.04." (in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 2012, 44ª ed., Editora
Saraiva, p. 1193 - destaques originais).

      Vejam-se os seguintes precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE
RECURSAL. A jurisprudência do STJ pacificou que tanto a parte como seu
patrono possuem legitimidade para recorrer da sentença com relação à
fixação dos honorários advocatícios. 2. Agravo Regimental provido". (AgRg.
no REsp. nº  532.173/SP, Relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, Acórdão
publicado no DJ de  06/05/2009).

"PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DE
APELAÇÃO - DESERÇÃO - LEGITIMIDADE DA PARTE PARA RECORRER
- BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. A parte possui legitimidade para
recorrer da decisão que fixou, de forma irrisória, os honorários advocatícios.
2. Se ela é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de
preparo. Recurso especial conhecido e provido." (REsp. nº 870.288/PR,
Relator o Ministro HUMBERTO MARTINS, Acórdão publicado no DJ de
21/11/2006).

      No mesmo sentido, os seguintes Julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO-
PRELIMINARES - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PRETENDIDO NA
CONTESTAÇÃO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO -
PRETENSÃO RESISTIDA - COMPROVAÇÃO IDÔNEA - RECURSO
PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. - Além de ter a parte "legitimidade"
concorrente com seu advogado para a execução dos honorários
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advocatícios resultantes da sucumbência, conforme enunciado da Súmula
306 do Colendo STJ, também detém "interesse recursal" para discutir a sua
fixação. [...]"(Apelação Cível nº 1.0518.13.003147-0/001, Relatora a
Desembargadora MARIÂNGELA MEYER, Acórdão publicado no DJ de
01/08/2014).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
RECURSAL E DE DESERÇÃO -  REJEIÇÃO -  AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO E DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO AUTOR -
DEFEITOS SANÁVEIS - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EMENDA -
NECESSIDADE - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E
REGULAR DO PROCESSO - EXIGÊNCIA - SENTENÇA CASSADA DE
OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. Tanto a parte quanto seu advogado
tem interesse para recorrer em relação aos honorários advocatícios.
[...]"(Apelação Cível nº 1.0024.12.329329-2/001, Relatora a Desembargadora
MÁRCIA DE PAOLI BALBINO, Acórdão publicado no DJ de 29/07/2014).

"APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - INTERESSE DE
RECORRER QUANTO AOS HONORÁRIOS - APRESENTAÇÃO DO
DOCUMENTO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
ÔNUS DE  SUCUMBÊNCIA  -  INTERESSE PROCESSUAL  -
REQUERIMENTO PRÉVIO - DEMONSTRAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA
-  AJUIZAMENTO NECESSÁRIO -  ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE. Tanto a parte quanto o advogado têm interesse processual para
recorrer da sentença na parte referente aos honorários advocatícios
sucumbenciais, de tal sorte que a apelação que visa apenas a modificação
da forma de fixação dos ônus sucumbenciais pode ser manejada por
qualquer um deles.[...]" (Apelação Cível nº 1.0479.13.002459-5/001, Relator
o Desembargador LUCIANO PINTO, Acórdão publicado no DJ de
11/07/2014).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO - FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL
- PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - DESERÇÃO -
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INOCORRÊNCIA - DOCUMENTO APRESENTADO COM A DEFESA -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMPROVADO -
EXISTÊNCIA - PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO DO RÉU -
CABIMENTO. 1- Além de ter a parte "legitimidade" concorrente com seu
advogado para a execução dos honorários advocatícios resultantes da
sucumbência, conforme enunciado da Súmula 306 do Colendo STJ, também
detém "interesse recursal" para discutir a sua fixação. 2- Estando presente o
interesse recursal e em se tratando de recurso interposto pela parte
beneficiária da justiça gratuita, não se há de falar em deserção. [...]"
(Apelação Cível nº 1.0707.12.026566-5/001, Relator o Desembargador JOSÉ
DE CARVALHO BARBOSA, Acórdão publicado no Diário do Judiciário de
28/11/2013).

      Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso Adesivo.

      II - AGRAVO RETIDO:

      Insurgiu-se a Agravante, tempestivamente (fl. 127), contra a Decisão do
Juiz que não reconheceu a revelia do Réu (fl. 124).

      Compulsando os autos, mais precisamente a certidão de fl. 123, constato
que o Mandado de Citação de fl. 70 foi juntado em 21/11/2012, não se
mostrando intempestiva, portanto, a Contestação apresentada em
30/11/2012.

      E nem se diga que o Réu tenha comparecido espontaneamente no dia
19/10/2012 (fl. 66-verso), pois, embora os seus Advogados tenham recebido
os autos em carga naquela data, eles não possuíam poderes especiais para
receber citação, na forma exigida pelo art. 38, "caput", CPC/1973 (f. 67), o
que me faz concluir que o Réu somente foi chamado a juízo para se defender
por meio de sua citação pessoal, iniciando-se o prazo de defesa a partir da
juntada do Mandado de fl. 70.
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      A propósito:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE DA
CONTESTAÇÃO - JUNTADA DE PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE
PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DA CITAÇÃO -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEIO NÃO CONFIGURADO - REVELIA -
INCORRÊNCIA.

- A juntada de procuração por advogado, bem como a carga dos autos por
advogado desprovido de poderes específicos para receber a citação, não
configura o comparecimento espontâneo, de modo que não há de se falar em
decretação de revel ia . "   (TJMG -  Agravo de Inst rumento-Cv
1.0694.15.002148-3/001, Rel.: Des. Versiani Penna , 5ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 25/08/2016, publicação da súmula em 06/09/2016).

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINVINDICATÓRIA -
REVELIA - IMPOSSIBILIDADE - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO
CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA
RECEBER CITAÇÃO - DECISÃO REFORMADA. Consoante entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento espontâneo
somente supre a falta do ato citatório, quando outorgados aos procuradores
poderes específicos para receber a citação. Não há que se falar em revelia
quando a parte ré não foi citada, posto que nem teve início o cômputo do
prazo para apresentação de contestação. Recurso provido."  (TJMG -
Agravo de Instrumento-Cv  1.0024.14.160113-8/001, Rel.: Des. Amorim
Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da
súmula em 07/03/2016).

      Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Retido.

      III - MÉRITO:
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      Noticia a Exordial que as partes demandantes mantiveram um
relacionamento amoroso durante quase nove anos, tendo o Réu adquirido
um imóvel, que foi reformado utilizando recursos financeiros disponibilizados
pela Autora, tendo em vista que os mesmos pretendiam contrair matrimônio e
ali residir.

      Assevera a Autora que o noivado se rompeu, razão pela qual, não
obtendo êxito em resolver a questão na via extrajudicial, ajuizou a presente
demanda, visando ao ressarcimento do investimento que fez no imóvel de
propriedade do Réu. Juntou, para corroborar suas assertivas, cópias de
cheques emitidos em favor do Réu, além de comprovantes de transferências
bancárias, que totalizam R$66.873,86 (sessenta e seis mil, oitocentos e
setenta e três reais e oitenta e seis centavos).

      Em sua Defesa, embora tenha se insurgido contra a nomenclatura dada
pela Autora - contrato de empréstimo, o Réu admitiu que "com o intuito de se
casarem, uniram suas economias e, em um projeto de constituição de
família, adquiriram e reformaram um imóvel constituído de lote e casa" (fl.
75).

      Mais adiante afirmou:

"[...] 3.1)O certo é que a requerente pretendia melhorar o imóvel, e, para isso,
planejou algumas reformas no mesmo, e para tanto, de fato, empregou na
reforma, espontaneamente e sem qualquer acordo ou exigência de reavê-lo
novamente, algum dinheiro, quantia essa que o requerido não sabe precisar,
pois, como dito alhures, a relação entre ambos não se tratava de um negócio
comercial ou financeira, mas, sim, um projeto de vida que, por óbvio, não
visa lucros mas, tão somente, uma vida feliz juntos." (fl. 78-Destacamos).

      Asseverou que nem todos os valores descritos nos documentos juntados
à Exordial foram empregados na reforma da casa, sob o
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fundamento de que também serviram para a quitação de despesas pessoais
da Autora.

      Dito isso, é possível concluir que, independentemente dos conceitos
utilizados na Inicial, não se estabeleceu nos autos controvérsia sobre os
fatos de que a Autora investiu na reforma do imóvel de propriedade exclusiva
do Réu (cf. Certidão da Matrícula do Imóvel de fl. 47/49) e de que, com o
rompimento da relação havida entre eles, ficou ela privada dos recursos
financeiros que empregou.

      Isso porque, se repita, o imóvel é de propriedade do Réu, não havendo
como separar dele os melhoramentos, que, em parte, foram acrescentados
com a utilização de numerário fornecido pela Apelante Principal.

      Tampouco seria justo dizer que o simples fato de a Autora ter realizado o
investimento, em princípio, espontaneamente e sem a intenção de reaver o
numerário, isentaria o Réu da responsabilidade de restituir os valores
correspondentes.

      É que as partes mantinham apenas um planejamento pessoal, que restou
frustrado, devendo o Réu responder pelos valores empregados pela Autora e
que ensejaram o incremento exclusivo do seu patrimônio.

      Concluir diferentemente implicaria em enriquecimento sem causa, prática
rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

      Não se pode desconsiderar, ainda, o Princípio da Boa-Fé Objetiva, que
tem como um de seus corolários o impedimento de que uma pessoa se
locuplete através de sua própria torpeza.

      Quanto à alegação do Réu, de que parte dos valores a ele transferidos
teriam sido utilizados para a quitação de despesas pessoais da Autora, de
igual maneira, não merece prosperar, uma vez que desacompanhada da
prova necessária, não sendo crível admitir que não teria guardado nenhum
dos comprovantes de pagamento.
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      Não se pode desconsiderar que, nos termos do art. 333, do Código de
Processo Civil, o ônus da prova compete ao Autor no que tange aos fatos
constitutivos do seu direito, e, ao Réu, quanto aos fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito daquele.

      A respeito do tema, a Doutrina de Jônatas Milhomens, in "A Prova no
Processo", ed. Forense, 2ª Ed., p. 122:

"[...] Sem embargo, nem toda prova que se torne necessária para influir a
convicção do juiz, é incumbida ao autor. Quando o réu não se limita a negar
o direito do autor, mas afirma que o direito desapareceu, toca-lhe provar o
fato extintivo, e outro tanto ocorre quanto aos fatos impeditivos. Essa é uma
regra que encontramos aplicada também em nosso direito comum." [...].

      Ainda, esclarece Humberto Theodoro Júnior ("Curso de Direito
Processual Civil", V. I, Forense, 22ª ed., p. 423):

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever
de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.".

      No mesmo sentido, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo
modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o
reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais
ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e,
sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a
defesa do réu não obterá sucesso."
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("Instituições de Direito Processual Civil"; V. III. Ed. Melhoramentos; São
Paulo; 2002; p. 73).

      Do exposto, havendo esforço conjunto do casal, cabe a cada parte retirar
o valor correspondente à contribuição que prestou para a consecução do
resultado econômico ou patrimonial.

      Ressalto, também, que o fato de a Autora ter se utilizado de "ação de
cobrança", bem como do termo "empréstimo", não produz qualquer efeito
desconstitutivo do seu direito, uma vez que, conforme viemos de expor, são
manifestos e comprovados os montantes por ela empregados na reforma do
imóvel do Réu (fls. 19/22 e 25/36), pelos quais deve ser ressarcida.

      A simples atecnia em relação ao pedido inicial não tem o condão de
tornar ineficaz o provimento ora obtido.

      Aquele erro em nada comprometeu a instrução do processo, nem
dificultou o exercício do direito de impugnar assegurado ao Apelado, que se
efetivou de forma ampla.

      O Processo Civil moderno, que não pode ser visto como um fim em si
mesmo, repudia o formalismo exacerbado, em apreço à concretização da
justiça e dos direitos fundamentais.

      Constituem distintivos do neoprocessualismo a facilitação das vias de
acesso à prestação jurisdicional e a primazia da efetividade e da
instrumentalidade, bem como do máximo aproveitamento dos atos
processuais.

      A propósito, transcrevo parte das considerações da Em. Ministra NANCY
ANDRIGHI, do Eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Recurso Especial nº 963.977/RS (Acórdão publicado no DJe de
05/09/2008):

"[...] o Processo Civil muito comumente vem sendo distorcido de forma a
prestar enorme desserviço ao Estado Democrático de Direito,
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deixando de ser instrumento da Justiça, para se tornar terreno incerto,
recheado de armadilhas e percalços, onde só se aventuram aqueles que não
têm mais nada a perder.

A razoabilidade deve ser aliada do Poder Judiciário nessa tarefa, de forma
que se alcance efetiva distribuição de Justiça. Não se deve, portanto, impor
surpresas processuais, pois estas só prejudicam a parte que tem razão no
mérito da disputa. Tenho dito, neste sentido, que o processo civil dos óbices
e das armadilhas é o processo civil dos rábulas. Mesmo os advogados mais
competentes e estudiosos estão sujeitos ao esquecimento, ao lapso, e não
se pode exigir que todos tenham conhecimento das mais recônditas nuances
criadas pela jurisprudência. O direito das partes não pode depender de tão
pouco. Nas questões controvertidas, convém que se adote, sempre que
possível, a opção que aumente a viabilidade do processo e as chances de
julgamento da causa. Basta do processo como fim em si mesmo. O processo
deve viabilizar, tanto quanto possível, a resolução de mérito.".

      Saliento, ainda, que essa tendência de afastamento do rigorismo
excessivo e quase ritual, no tocante à análise de requisitos procedimentais,
em prol de um formalismo razoável, inserido em um modelo constitucional
democrático de Processo - que preza, tanto quanto possível, pelo
aproveitamento processual e pelo julgamento do mérito - está consolidada no
Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015).

      Em situações análogas, a jurisprudência:

"EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DECISÃO EXTRA PETITA -
PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA CONJUNTA DE IMÓVEL -
ROMPIMENTO DE NOIVADO - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO
INVESTIMENTO REALIZADO -  VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. A decisão,
em verdade, não declara a constituição de uma sociedade de fato, mas
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apenas reconhece que a aquisição do bem foi de forma conjunta, mediante o
esforço de ambas as partes. Eis o fundamento da sentença para acolher o
pedido de restituição do que despendeu para a compra do imóvel. Assim,
não vejo que a sentença foi proferida com vício de julgamento. Havendo
esforço conjunto do casal, cabe a cada parte retirar o valor correspondente à
contribuição que prestou para a consecução do resultado econômico ou
patrimonial, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. E tendo a
noiva comprovado os valores que investiu para o negócio, por certo que deve
ser ressarcida, considerando ainda a valorização do lote, da mesma forma
que o noivo irá se beneficiar deste acréscimo. Os honorários de sucumbência
devem ser fixados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."  (TJMG -  Apelação
Cível  1.0372.11.001968-7/001, Rel.: Des. Mota e Silva , 18ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 10/03/2015, publicação da súmula em 16/03/2015).

"E M E N T A-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROMPIMENTO DE NOIVADO -
CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA NO
TERRENO DOS REQUERIDOS - DANOS MATERIAIS - INDENIZAÇÃO
RESTRITA AS DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS -
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO - DANOS
MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO PARA
AFASTAR DA CONDENAÇÃO DESPESAS NÃO COMPROVADAS -
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE A
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO. A
indenização por danos materiais deve restringir-se aos valores
comprovadamente gastos pela autora na construção da casa que, quando do
rompimento do noivado, ficou na posse de seu ex-noivo e do pai deste
(proprietário do terreno em que foi edificado o imóvel). A correção monetária
dos danos materiais deve ter como termo a quo a data do efetivo
desembolso, uma vez que tem como intuito recompor o valor da moeda.
Rompimento de noivado não dá, por si só, ensejo a reparação por dano
moral, que somente se justifica em situações excepcionais, quando
comprovado que as circunstâncias em que ocorreu a ruptura excederam a
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normalidade, acarretando ofensa a honra ou dignidade da pessoa humana."
(TJMS, Rel.: Des. Marco André Nogueira Hanson; Comarca: Campo Grande;
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 21/04/2014; Data de
registro: 28/04/2014).

"INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO EDIFICADA DE BOA-FÉ EM TERRENO
ALHEIO. AUTOR QUE CONSTRUIU IMÓVEL NO TERRENO DE
PROPRIEDADE DO PAI DA RÉ COM A LEGÍTIMA PERSPECTIVA DE QUE
O RELACIONAMENTO AMOROSO SE CONSOLIDARIA.  ROMPIMENTO
DO NAMORO. PLEITO OBJETIVANDO RESSARCIMENTO DOS VALORES
DESPENDIDOS NA CONSTRUÇÃO. DIREITO DE RESSARCIMENTO SOB
PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS RÉUS.  RECURSO DOS RÉUS
PRETENDENDO A REDUÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO E
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 219 DO CPC. RECURSO ADESIVO.
PEDIDO PARA ATRIBUIÇÃO DE 1/3 DA PROPRIEDADE DO TERRENO AO
AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
DESCABIMENTO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO O RECURSO DOS REQUERIDOS. (TJSP, Rel. Des. Coelho
Mendes; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 09/04/2013; Data de registro: 09/04/2013).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Rompimento de noivado. Pretensão do autor
ao ressarcimento de despesas realizadas em imóvel dos réus, pais da noiva.
O imóvel serviria como futura moradia do casal.

1. As provas juntadas aos autos confirmaram a realização de reforma no
imóvel dos réus. A obra realizada aderiu ao imóvel dos réus, que devem
indenizar o autor (art. 547, do Código Civil de 1916).

2. O autor tinha a posse justa do imóvel, que foi transmitida pelos réus. Má-fé
não caracterizada. Não tem aplicação do disposto na parte final do referido
art. 547, do Código Civil de 1916.

3. A sentença reduziu o valor da indenização pleiteada, valor que se adequou
aos gastos efetivamente realizados pelo autor.
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Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Recurso não
provido."(TJSP, Rel. Des.: Carlos Alberto Garbi; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/09/2011;
Data de registro: 16/09/2011; Outros números: 2786554700).

      Tendo em vista que o provimento do presente Recurso repercute na
imposição e critérios de fixação dos ônus sucumbênciais, que serão
invertidos, julgo prejudicada a Apelação Adesiva, que trata exclusivamente
da majoração dos honorários advocatícios.

      Ao impulso de tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO E NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO RETIDO. No mérito, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
PRINCIPAL, para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Réu a
ressarcir a Autora os valores representados pelos cheques de fls. 20, 22, 25,
26, 27 e 28, bem como pelos comprovantes de transferências bancárias de
fls. 30/36.

      Os valores dos cheques deverão ser corrigidos monetariamente desde as
datas de apresentação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a contar da citação.

      Quanto aos valores representados pelos comprovantes de transferências
bancárias, serão corrigidos monetariamente, desde a data em que foram
realizadas, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da citação.

      Julgo prejudicado o Recurso Adesivo.

      Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, que, a teor do art. 20, §3º, do CPC/1973, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a
exigibilidade de tais verbas, tendo em vista a Assistência Judiciária deferida
(fl.183).
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DES. AMAURI PINTO FERREIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUCIANO PINTO - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "REJEITARAM A PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO E NEGARAM PROVIMENTO
AO AGRAVO RETIDO. NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO
PRINCIPAL E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO."
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