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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003412-34.2015.815.2001.
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Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Massai Construções e Incorporações LTDA.
Advogado : Max F. Saeger Galvão Filho (OAB/PB 10.569).

  Stepheson A. V. Marreiro(OAB/PB 10.577).
  Allisson Carlos Vitalino (OAB/PB 11.215).

Apelado : Telefônica Brasil S/A Vivo..
Advogado : Henrique de David (OAB/RS 84.740)

  Eduardo Zarpelon  (OAB/SP 335.279).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE
AGIR.  CUSTAS  E  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  A  SEREM  PAGOS  PELA
PARTE  QUE  DEU  CAUSA  À  DEMANDA.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Extinto o processo sem julgamento do mérito por
perda  superveniente  do  interesse  de  agir,  o
responsável pelo fato de o litígio chegar à presença do
Judiciário  deve  arcar  com  as  despesas  inerentes  à
atividade jurídica desenvolvida  para  a  resolução do
conflito (princípio da causalidade).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Massai
Construções e Incorporações LTDA contra sentença (fls.  71/72) proferida
pelo Juízo da 10º Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da “Ação
Cautelar Inominada” ajuizada pela recorrente em face da Telefônica Brasil s/a
(Vivo), extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão de perda do
objeto, condenando a promovente em custas e honorários sucumbenciais.

Retroagindo ao petitório inicial, narra a autora que em 04 de
novembro de 2014 recebeu em sua recepção diversos parelhos de telefonia
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móvel  da  ré,  contudo,  tal  pedido  nunca  fora  realizado.  Após  contatos,  a
operadora  ré  procedeu  ao  recolhimento  dos  aparelhos,  entretanto,  no  mês
seguinte iniciou-se uma série de cobranças indevidas, o que lhe causou sérios
aborrecimentos. 

Temendo  a  negativação  de  seu  nome,  propôs  a  presente
cautelar,  visando coibir  a  inscrição  da  empresa nos  órgãos  de proteção ao
crédito, pugnando ainda pela suspensão do envio de novas faturas.

Liminar deferida (fls. 41/42).

Contestando a ação  (fls. 51/61),  a empresa de telefonia aduz
que o contrato em questão encontra-se encerrado e sem débitos desde o dia 06
de  fevereiro  de  2015,  inexistindo,  pois,  interesse  processual,  devendo  o
processo ser extinto sem julgamento de mérito. 

Impugnação à contestação (fls. 67/69).

Decidindo a querela,  o Magistrado de base proferiu sentença
nos seguintes termos:

“Ante  o exposto,  por tudo o que dos autos consta e
com supedâneo nos princípios de direito que regem a
espécie,  JULGO  EXTINTO  O  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art.
485,  inciso  VI,  do  Código de Processo  Civil,  pela
falta de interesse de agir (perda do objeto), tornando
sem efeito a liminar concedida.
Condeno  o  autor  ao  pagamento  de  custas  e
honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do que estabelece o
art. 85, § 8º do NCPC”

Inconformada,  a demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
79/83), arguindo que a VIVO cancelou as linhas e os débitos em 06/02/2015 e
a ação cautelar foi ajuizada em 04/02/2015, portanto antes do cancelamento
por parte da operadora.

Alega  ter  tomado conhecimento  acerca  do  cancelamento por
oportunidade da contestação da recorrida, só vindo a operadora a providenciar
o cancelamento dos débitos após a propositura da ação cautelar. Pugna, ao fim,
pela  reforma  da  decisão,  revertendo  o  julgado  em  favor  da  recorrente,
condenando  a  ré  no  pagamento  de  honorários  advocatícios,  inclusive  os
recursais.

Sem contrarrazões (fls. 86v).

É o relatório.

VOTO.
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Uma  vez  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade
recursal, conheço da apelação, passando à apreciação de seus argumentos.

Como  visto  do  relatório,  ingressou  a  Massai  Construções  e
Incorporações  LTDA,  com  ação  cautelar,  porquanto  vítima  de cobranças
indevidas,  visando se resguardar de sua inscrição  em órgãos de proteção ao
crédito.

O  Magistrado  de  base  proferiu  sentença,  julgando  extinto  o
processo sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto, condenando
a promovente em custas e honorários sucumbenciais.

Pois  bem.  O  artigo  17  do  Novo  Código  de  Processo  Civil
preconiza  que  “para  postular  em  juízo  é  necessário  ter  interesse  e
legitimidade”. 

Neste  ínterim,  cumpre  ressaltar  que  os  denominados
pressupostos processuais, dentre eles o interesse de agir, devem estar presentes
não  só  no  ajuizamento  da  demanda,  mas  em  todo  o  trâmite  processual,
inclusive, na prolação da sentença, oportunidade em que é permitido ao juízo
pronunciar-se acerca de tais questões. 

No que concerne especificamente ao interesse de agir, este se
encontra  associado  à  utilidade  da  prestação  jurisdicional,  que  consiste  na
necessidade do autor vir a juízo, bem como na possibilidade de valer-se da
ação para obter a tutela jurisdicional pretendida.

Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro Junior (In Curso de
Direito Processual Civil – Volume I. Editora Forense. 52ª Edição), a saber:

“O  interesse  de  agir,  que  é  instrumental  e
secundário, surge da necessidade de obter através do
processo  a  proteção  ao  interesse  substancial.
Entende-se,  dessa  maneira,  que  há  interesse
processual  'se  a  parte  sofre  um  prejuízo,  não
propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar
esse  prejuízo,  necessita  exatamente  da  intervenção
dos órgãos jurisdicionais'.”

No  caso  dos  autos,  verifica-se  que  a  autora  que  em  04  de
novembro de 2014 recebeu em sua recepção diversos parelhos de telefonia
móvel  da  ré,  sem  que  tal  pedido  tenha  sido  realizado.  Após  contatos,  a
operadora  ré  procedeu  ao  recolhimento  dos  aparelhos,  contudo,  no  mês
seguinte iniciou uma série de cobranças indevidas.

A  promovente,  pessoa  jurídica  do  ramo da  construção  civil,
temendo a inscrição de seu nome, ajuizou ação cautelar em 04 de fevereiro de
2015, sendo concedido em seu favor, medida liminar.

Ocorre  que,  em  06  de  fevereiro  de  2015,  a  operadora  de
telefonia procedeu ao cancelamento do contrato, declarando a inexistência dos
débitos cobrados à construtora.
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A ré informou ter assim procedido por ocasião da contestação,
inexistindo  nos  autos  qualquer  documento  de  que  a  autora  tenha  sido
cientificada da exclusão dos débitos.

Diante deste  cenário,  verifica-se uma perda superveniente do
interesse de agir.  Caracterizada como pressuposto processual, o interesse de
agir, conforme afirmado alhures, deve estar presente em toda a tramitação do
feito,  e  a  sua  ausência  em  qualquer  momento  do  processo  enseja  a  sua
extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código
de Processo Civil. Merece citação o dispositivo legal mencionado:

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial; 
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um)
ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que
lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de
30 (trinta) dias;
IV  -  verificar  a  ausência  de  pressupostos  de
constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo;
V  -  reconhecer  a  existência  de  perempção,  de
litispendência ou de coisa julgada;
VI  -  verificar  ausência  de  legitimidade  ou  de
interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção
de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer
sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX  -  em  caso  de  morte  da  parte,  a  ação  for
considerada intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código”.

Em corolário lógico às fundamentações acima expostas, impõe-
se o reconhecimento da perda do objeto da cautelar, seja pela inexistência dos
débitos já reconhecida pela ré, seja pela extinção da ação principal.

Após  tal  constatação,  outro  emblema  nasce:  a  questão  das
custas e dos honorários recursais. Como visto, o magistrado de base condenou
o autor no pagamento de tais verbas. Entrementes, tenho que  o mesmo  não
agiu com acerto.

Pois  bem,  sabe-se  que  o  responsável  pelo  fato  de  o  litígio
chegar  à  presença  do  Judiciário  deve  arcar  com  as  despesas  inerentes  à
atividade jurídica desenvolvida para a resolução do conflito. É o que se chama
de causalidade. 

Em  regra,  o  princípio  em  comento  determina  que  a  parte
“perdedora”  na  lide  seja  condenada  ao  pagamento  do  valor  necessário  à
movimentação  de  toda  a  máquina  judiciária,  englobando,  inclusive,  os
honorários advocatícios.
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Sobre o assunto, são precisas as lições de Nelson Nery Júnior:

“Pelo  princípio  da  causalidade,  aquele  que  deu
causa à propositura da demanda ou à instauração
de  incidente  processual  deve  responder  pelas
despesas  daí  decorrentes. Isto  porque,  às  vezes,  o
princípio  da  sucumbência  se  mostra  insatisfatório
para  a  solução  de  algumas  questões  sobre
responsabilidade  pelas  despesas  do  processo.
Quando  não  houver  resolução  do  mérito,  para
aplicar-se o princípio da causalidade na condenação
da  verba  honorária  acrescida  de  custas  e  demais
despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de
raciocínio,  perquirindo  sobre  quem  perderia  a
demanda,  se  a  ação  fosse  decidida  pelo  mérito”.
(NERY  JÚNIOR,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  de
Andrade.  Código  de  processo  civil  comentado  e
legislação  extravagante.  10.  ed.  São  Paulo:  RT,
2008, p. 222/223). (grifo nosso).

No caso  dos  autos,  não  há  dúvidas  de  que  o  apelado foi  o
responsável pela instauração da presente demanda, pois  não obstante tenha,
independente de determinação judicial, declarado a inexistência do débito, tal
só ocorreu depois da instauração da ação cautelar,  só vindo a autora  a  ter
ciência de tanto, após informação em contestação.

Assim,  após quatro meses de reivindicação perante a empresa
de telefonia, não restou outro caminho à construtora, ora recorrente, que não o
de buscar a tutela estatal de seu direito.

Em caso similar à vertente, veja-se:

“FORNECIMENTO  DE  FÁRMACOS.  AÇÃO
PROPOSTA  EM  FACE  DO  ESTADO.
FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE.
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.
DIREITO  PERSONALÍSSIMO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO
(CPC, ART. 267, IX). INSURGÊNCIA DO ESTADO
QUANTO  À  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO
DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ÔNUS  A
SER IMPOSTO AO RÉU,  QUE DEU CAUSA À
PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE.  DIMINUIÇÃO  NECESSÁRIA,
PORQUE ARBITRADOS EM PATAMAR SUPERIOR
AOS  USUALMENTE  FIXADOS  E  AGORA
ATUALIZADOS PELA CÂMARA PARA DEMANDAS
DE TAL NATUREZA (ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC).
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 
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'Ainda  que  extinto  o  efeito  sem  julgamento  do
mérito por força do falecimento da parte autora, é
pertinente  a  condenação  do  demandado  ao
pagamento de honorários por força do princípio da
causalidade,  a  considerar  que  aquela  teve  que
ajuizar a ação para obter medicação indispensável a
sua saúde.' (Ap. Cív. n. , da Capital, rel. Des. Subst.
Francisco Oliveira Neto, Terceira Câmara de Direito
Público,  j.  em  28-07-2011).  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC  -  AC:  20130257087  SC  2013.025708-7
Acórdão,  Relator:  Gaspar  Rubick,  Data  de
Julgamento:  15/07/2013,  Primeira  Câmara  de
Direito Público Julgado).(grifo nosso).

Destarte,  mesmo  diante  da  extinção  do  processo  sem
julgamento do mérito, devem as custas e honorários sucumbenciais ficarem a
cargo de quem deu causa à propositura da demanda.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
APELO,  reformando a sentença de base para determinar que, com fulcro no
princípio da causalidade,  a promovida,  ora apelada,  arque com as custas e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
incluindo os recursais.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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