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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. VEÍCULO INCENDIADO.
CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM
PORTEIRO E VIGIA. RESPONSABILIDADE. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR.

O condomínio é obrigado a ressarcir o visitante  que, autorizado a estacionar
seu veículo dentro das suas dependências, teve o bem incendiado e
totalmente destruído por ato de terceiro, haja vista a previsão no Estatuto
acerca da obrigação de contratação de sistema de segurança e da efetiva
existência de portaria, porteiro físico e ronda no local.

No caso, a responsabilidade advém da culpa in eligendo e não pode o
condomínio se furtar a arcar com os prejuízos sofridos pela parte autora.

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 1.0024.09.520044-0/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE  - APELANTE(S): CONDOMÍNIO VILLAGE DO GRAMADO -
APELADO(A)(S): MAGDA MARIA MOREIRA PASCHOAL

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, à unanimidade, em  ULTRAPASSAR A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. LUCIANO PINTO
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RELATOR.

DES. LUCIANO PINTO (RELATOR)

V O T O

                Magda Maria Moreira Pascoal ajuizou ação de indenização por
danos materiais e morais contra Condomínio Village do Gramado.

                Narrou ser a proprietária do veículo narrado na inicial, que possuía
cláusula de inalienabilidade, haja vista estar financiado com a BV Financeira
S/A, e que o teria emprestado a seu filho, quando este se dirigiu à casa da
namorada no condomínio réu (em 09 de maio de 2008), onde passaria o fim
de semana.

                Disse que na madrugada do dia 10/05/2008 ele e toda a família da
namorada teriam sido acordados pelo vigia noturno do condomínio, que
anunciava estar o referido veículo em chamas.

                Acrescentou que os bombeiros e a polícia militar foi acionada, mas
pouco puderam fazer porque o veículo já havia sido consumido pelo fogo.

                Mais, disse que com a conclusão da perícia no sentido de que o
incêndio havia sido criminoso, isto é, provocado por terceiro, o réu deveria
ser responsabilizado pelos danos que sofreu, especialmente por ter sistema
de segurança consistente em portaria, porteiro físico e vigia noturno.

                Discorreu sobre os danos materiais e morais sofridos, em razão da
falha dos prepostos do réu que, no seu entender, tinha o dever de vigilância
em relação ao patrimônio daqueles que se encontravam no condomínio.

                Assim, transcrevendo jurisprudência sobre o tema, requereu a
procedência dos pedidos.
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                Juntou documentos.

                O réu contestou a f. 112/124 onde, embora confirmasse a
ocorrência dos fatos narrados na inicial, negou qualquer responsabilidade
sobre os eventos, assinalando a inexistência de previsão na Convenção
condominial de ressarcimento por danos que tais.

                Disse, ainda, que o fato de o condomínio possuir empregado
encarregado de realizar rondas dentro dos seus limites, tal fato não implicava
em transferência do dever de guarda a referido empregado.

                Assim, discorrendo longamente sobre o tema e transcrevendo
norma e jurisprudência sobre ele, disse que não havia qualquer
responsabilidade civil de sua parte em razão dos fatos narrados na inicial, e
que, por isso, não lhe poderiam ser impostos os ônus pretendidos pela
autora.

                Pediu a declaração de sua ilegitimidade passiva ou a
improcedência da ação.

                Juntou documentos.

                O feito teve curso normal, com realização de audiências a f.
197/200 e 212/215, tendo sido tomado o depoimento pessoal do réu e
ouvidas duas testemunhas por ele arroladas, assim como uma testemunha
arrolada pela autora.

                As partes apresentaram razões finais, em forma de memoriais,
batendo, cada qual, pela prevalência de suas teses.

                A f. 230/238 foi proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos, condenando o réu no ressarcimento dos danos
materiais sofridos pela autora, no valor de 7.307,00, e no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.
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                Daí o recurso do réu, de f. 240/250.

                Voltou, o réu, a levantar preliminar de ilegitimidade passiva ao
argumento de não existir na Convenção do Condomínio norma que lhe
imponha obrigação de ressarcimento de danos como os narrados na inicial.

                No mérito, disse que a sentença, embora tivesse reconhecido a
inexistência de previsão na Convenção ou no Estatuto do condomínio de
qualquer cláusula de responsabilidade para o caso dos autos, concluiu pela
condenação, se colocando, assim, de forma contrária ao entendimento
jurisprudencial.

                Adiante, voltou a repetir que o fato de o condomínio possuir
empregado encarregado de realizar rondas pelos limites do condomínio, isso
não significava a transferência do dever de guarda a tal funcionário, muito
menos ao próprio condomínio.

                Repetiu as mesas teses da contestação, transcrevendo doutrina e
jurisprudência e, ao final, verberou a conclusão da sentença e os valores por
ela fixados.

                Disse, finalmente, que em relação aos danos morais, caso mantida
a condenação, que eles não poderiam superar o valor de R$1.000,00,
assinalando, ainda, que os honorários também não poderiam passar de 10%
sobre o valor da condenação.

                Resumidamente, é a apelação.

                A autora apresentou contrarrazões a f. 254/258, pela manutenção
da sentença.

                Em suma, é o que se tem a relatar.

               Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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               PRELIMINAR

               ILEGITIMIDADE PASSIVA

                O apelante levanta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando
que nem na Convenção nem no Estatuto do Condomínio havia previsão para
o ressarcimento de danos em casos como o dos autos.

                A preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, porque a
questão de não haver previsão na Convenção do Condomínio ser suficiente
para a isenção da responsabilidade é exatamente o que se estará discutindo
no caso dos autos.

               Logo, ultrapasso a preliminar.

               MÉRITO

                Os pressupostos da obrigação de indenizar são, no dizer de
Antônio Lindembergh C. Montenegro:

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo
a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais
elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso,
surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição
de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade
civil" (in
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"Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13).

                Após análise detida dos elementos probatórios constantes dos
autos, constato que a apelada se desincumbiu do seu ônus de provar a
configuração dos requisitos acima expostos.

                Com efeito, nos casos de responsabilidade civil decorrente de furto
de veículo estacionado em área comum do condomínio, ou, no caso, de
perda total ocorrida em razão de ato criminoso (o que ficou devidamente
demonstrado pela perícia da Polícia Civil, juntada a f.22/25), o dever de
indenizar somente existirá se houver expressa concordância dos condôminos
consignada em cláusula da Convenção ou do Regulamento Interno ou se
existirem prepostos exclusivamente contratados para a guarda e segurança
no interior do condomínio.

                Vale transcrever os ensinamentos de Rui Sttoco, in Tratado de
Responsabilidade Civil, São Paulo: RT, 2004, p. 662:

"(...) A obrigação de guarda só pode prevalecer se estiver expressamente
prevista na Convenção ou no Regulamento Interno do condomínio ou se este
mantiver guarda ou vigilante para o fim específico de zelar pela incolumidade
dos veículos estacionados na garagem do prédio.

Mas, agora, a obrigação de indenizar já não mais será corolário de um
contrato de depósito mas em razão da obrigação do empregador em
responder pelos atos culposos de seus prepostos.

Ora, se o condomínio mantém funcionários com a tarefa de vigiar e
resguardar os veículos estacionados e se um deles vem a ser furtado, terá o
preposto obrado com culpa in vigilando, de modo que por esse agir (ou não
agir) culposo deverá responder o empregador, nos
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termos do art. 932, inciso II, do Código Civil, responsabilidade essa objetiva,
nos termos do art. 933 do mesmo Codex. (...)"

                Da mesma maneira, assinala J. Nascimento e Niske Gondo citado
por Rui Sttoco:

"Na administração interna do edifício ou do conjunto de edifícios, deve o
síndico prover a vigilância, moralidade e segurança, bem como os serviços
que interessem a todos os moradores. Cabe à Convenção prever
expressamente as minúcias relativas às situações peculiares do edifício, uma
vez que a lei aborda o problema em linhas gerais. Pelo prejuízo que resultar
a terceiros do descumprimento, pelo Síndico do seu dever de vigilância
responde patrimonialmente o condomínio. Contudo, não responde por danos
causados a veículos estacionados na garagem se não ficar provada a culpa
de seus empregados e se a convenção expressamente isentá-lo do dever de
indenizar." (Condomínios e edifícios, 4ª ed. 1987, p. 250)

                Nesse sentido, a jurisprudência desta 17ª CC, enquanto 9ª CC do
TAMG:

"CIVIL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO -DANO MATERIAL E MORAL -
FURTO DE VEÍCULO NA GARAGEM DO CONDOMÍNIO - CONVENÇÃO
QUE NÃO PREVÊ RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE SISTEMAS DE
VIGILÂNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Não há se falar em dever de indenizar de condomínio, por furto de veículo
em estacionamento externo de edifício, em que não conste, na respectiva
convenção, a responsabilidade pela guarda e vigilância,
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ensejadoras de responsabilidade civil, e se não há vigilância específica para
zelar pela segurança dos veículos." (TJMG, Ap. Cív. 504.021-5, Rela. Desa.
Márcia de Paoli Balbino, j. 23.6.2005)

"APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FURTO DE EQUIPAMENTO.
CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM
PORTEIRO E VIGIA. OBRIGATORIEDADE.

O condomínio é obrigado a ressarcir condômino que, mesmo arcando com
despesas ligadas à segurança do edifício, tais como porteiro e vigia, foi
vítima de furto, notadamente quando não há na convenção norma que exime
o condomínio de tal despesa. (TJMG, Ap. Cív. 507.500-3, Rel. Des. Luciano
Pinto, j. 02.6.2005)

                E outra não é a jurisprudência do TJSP:

"Se o condomínio mantém vigia para efeito de fiscalização e segurança,
cumpre-lhe arcar com a obrigação de responder pelo furto de veículo
regularmente guardado na garagem comum, em razão de falha do preposto
no respectivo serviço." (TJSP - 5ª C. - Ap. - Rel. Márcio Bonilha - j. 21.3.1985
- RT 598/66)

                É certo que, quase sempre, as convenções de condomínio trazem
dispositivo de expressa inexistência de responsabilidade pelo furto de
veículos e seus acessórios, quando estacionados no prédio. Ocorre que, na
hipótese dos autos, o Regimento Interno e o Estatuto do Condomínio,
juntados a f. 136/145 e 146/158, respectivamente, não possuem cláusula que
exclua, expressamente, tal responsabilidade, nem muito menos que a
preveja.

                No entanto, resta estabelecido no Estatuto do Condomínio que o
Diretor Presidente (síndico), tem como obrigação, dentre tantas outras:
"Adotar procedimentos necessários à implantação de sistemas
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de segurança física e eletrônica nas dependências do Condomínio,
respeitando a decisão da assembléia e a existência de recursos financeiros
para a adoção de tais melhorias." "Fiscalizar os procedimentos dos serviços
prestados pelos funcionários do condomínio aos moradores, nos termos do
Regimento Interno."

                Ora, tal obrigação de vigilância do representante legal do
condomínio implica, inequivocamente, na responsabilidade deste na falha
desse serviço.

                Aqui, o próprio apelante afirmou na contestação e na apelação
possuir ronda para a vigilância e segurança dos condôminos, além de
portaria e porteiro físico, o significa dizer que foi adotado, sim, um conjunto
de medidas para se evitar danos aos condôminos e seus visitantes, tal como
previsto no Estatuto do Condomínio, mas também se conclui que houve falha
nesse serviço, em relação aos fatos destes autos, porque o veículo da autora
foi incendiado por ato criminoso nas dependências do apelante e todo e a
segurança contratada por este não foi suficiente para impedir o referido
ilícito.

                Logo, se de um lado há previsão no Estatuto do Condomínio
acerca da obrigação de contratação de preposto para guarda e segurança do
local, e de outro o próprio apelante afirmou que possuía funcionário para
essa finalidade, entendo pela configuração da responsabilidade civil do
condomínio réu pela culpa in eligendo.

                A respeito da culpa in eligendo, esclarece Caio Mário da Silva
Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", 20ª ed., Rio de Janeiro:
Forense, vol. I, p. 659:

"No mencionado terreno da responsabilidade por fato (ou culpa) de terceiro,
chamava-se culpa in eligendo aquela que se caracteriza na má escolha do
preposto."
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                Dessarte, não há como afastar a responsabilidade do apelante no
ressarcimento dos danos sofridos pela autora, de modo que a sentença, ao
concluir dessa forma, agiu dentro da mais absoluta legalidade.

                De resto, quanto ao valor da indenização por danos morais, que o
apelante requereu fosse reduzido, também não vejo porque acolher o
argumento, haja vista que a autora teve de arcar com as despesas de
pagamento do financiamento do veículo e ainda se vir desprovida de sua
posse, sem falar na angústia de ter o seu patrimônio destruído, quando nem
seguro possuía.

                Os danos morais foram devidamente comprovados nos autos e, na
verdade, eles até se presumem, diante da narrativa dos fatos, além disso, o
montante de R$4.000,00 mostra-se bastante equitativo com tais danos, e
matem o caráter pedagógico da condenação.

                Deve, portanto, ser mantido o valor dos danos morais.

                Finalmente, quanto ao percentual dos honorários advocatícios
fixados pela sentença, mais uma vez não se mostra razoável o pedido de sua
redução, porque ele está de acordo com a lei e também com os trabalhos
despendidos pelos patronos da autora nos presentes autos.

               Com tais razões, nego provimento ao recurso.

DESA. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO (REVISORA) - De acordo com o(a)
Relator(a).

DES. LEITE PRAÇA - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
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ULTRAPASSADA. RECURSO NÃO PROVIDO."
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