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PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL –
Apelação  cível  –  Declaratória  de
inexistência  de débito  c/c  indenização por
danos morais – Sentença – Irresignação –
Defesa da existência de litigância de má-fé
da ré  na instância  anterior  – Ausência  de
dolo ou prejuízo processual – Inocorrência
–  Multa  –  Descabimento  –  Dano  moral  –
Condenação  da  promovida  –  Fixação  do
“quantum”  indenizatório  –  Pretensão  à
majoração do valor – Alegação de quantia
arbitrada em quantia irrisória –  Adoção de
patamar  que  melhor  atende  aos  critérios
jurisprudenciais  da  capacidade  econômica
do  ofensor  e  do  caráter  sancionador  da
indenização  –  Reforma,  em  parte,  da
sentença – Provimento parcial. 

- Para a configuração da litigância de má-fé,
com a  consequente  aplicação  dos  artigos
17 e 18 do CPC, é imprescindível que se
prove, de forma cabal, que a parte estava
agindo  imbuída  de  dolo  processual. 

-  Afigura-se  descabido  submeter  empresa
de telefonia de grande porte, que impingiu
constrangimento indevido ao consumidor, a
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arcar  com  uma  indenização  em  patamar
bastante reduzido, tornando-se meramente
simbólica a sanção.

-  A indenização  por  dano moral  deve ser
fixada com prudência, segundo o princípio
da  razoabilidade  e  de  acordo  com  os
critérios apontados pela doutrina, a fim de
que  não  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento sem causa ao ofendido.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento parcial ao recurso apelatório, nos termos do voto
do Relator. Efetuou sustentação oral o advogado Rodrigo Lins de Carvalho,
pela parte apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  139/141)
interposta  por  Maria  do  Espírito  Santo, contra  sentença  (fls.  134/138)
proferida pelo MM. Juiz da 9ª  Vara Cível  da Comarca da Capital,  que, na
“ação  declaratória  de  inexistência  de  negócio  jurídico  c/c  indenização  por
danos  morais”,  julgou  procedente  os  pedidos  formulados  contra  a  TIM
Nordeste S/A. 

Na  decisão,  o  magistrado  declarou
inexistente a dívida cobrada pela ré, tornando definitiva a anulação do registro
do nome da autora em cadastro de inadimplentes, e, em seguida, condenou a
promovida a pagar à promovente indenização por danos morais no valor de
R$  3.000,00  (três  mil  reais),  bem  como  custas,  despesas  e  honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados a base de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Nos  arrazoados  apresentados,  Maria  do
Espírito  Santo,  irresignada, alega,  em  síntese,  a  modicidade  da  quantia
arbitrada  a  título  de  indenização  por  danos  morais,  principalmente  se
considerado  que  é  bancária  e  a  negativação  indevida  de  seu  nome  em
cadastro de inadimplentes constituía motivo para sua demissão.
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Registra  a  recorrente  que  devolveu  os
objetos fornecidos pela empresa (“modem” e “chip”)  antes de 24 horas do
recebimento, já que não havia possibilidade técnica de cobertura de serviço
no  local  de  sua  residência,  requerendo  perante  a  apelada  a  isenção  de
qualquer cobrança posterior.

Aduz  que,  entretanto,  a  empresa  não  só
inseriu o nome da recorrente em cadastro de inadimplente, como, através de
advogado que também defende a ENERGISA,  trouxe indevido  registro  de
negativação em nome da autora em cadastro de inadimplente,  oriundo de
débito  inexistente  com  a  concessionária  de  energia,  na  tentativa  de
desconstituir ou enfraquecer o seu direito.

Assim,  requereu  a  apelante  a  decretação
de litigância de má-fé,  bem como a expedição de ofício à OAB, seccional
Paraíba, para que seja apurado o incidente processual. Pugnou, igualmente,
pela majoração do valor indenizatório, com o provimento do recurso. 

Comprovante judicial do valor condenatório
depositado pela TIM Nordeste S/A às fls. 154/156.

Contrarrazões  às  fls.  133/180,  expondo  a
empresa  argumentos  pelo  descabimento  da  condenação  ao  pagamento
indenizatório, bem como pelo excesso do valor fixado.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  encartou
parecer de fls. 188/192, devolvendo os autos ao Tribunal, para regular trâmite
do  processo,  abstendo-se  de  opinar  quanto  ao  mérito,  vez  que  não
vislumbradas situações ensejadoras de intervenção necessária.

É o relatório.

V O T O:

De  início,  importante  registrar  que  houve
congruência entre os pedidos exordiais e a sentença proferida, sendo julgado
procedentes os pleitos. 

Consoante  se  observa  dos  autos,  o
magistrado sentenciante declarou a inexistência  de dívida entre  as  partes,
confirmou a tutela antecipada para retirar o nome da autora do cadastro de
inadimplentes e condenou a empresa ré ao pagamento de dano moral em
favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
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Assim,  afere-se  que  todos  os  termos  da
sentença  foram postulados  pela  autora  na  exordial,  tendo  a  decisão  bem
enfrentado as questões nos limites impostos.

Entretanto,  quanto  à  condenação  da
promovida  à  multa  por  litigância  de  má-fé,  constata-se  que  a  matéria  foi
levantada durante o processo, em sede de impugnação à contestação (fls.
113/119),  não  tendo  o  magistrado,  entretanto,  apreciado  a  questão  em
sentença.

Com efeito, apesar da omissão, a questão
não é capaz de inquinar a sentença, já que não teria aptidão de influenciar na
análise  dos  pedidos  vestibulares,  inexistindo  vícios  que  comprometam  o
andamento regular dos autos.

Assim,  na  inexistência  de  exame  da
questão,  entende-se  que  pode  o  próprio  Tribunal  analisar  a  matéria,
integrando a sentença, utilizando-se da prerrogativa do art. 515 do CPC. 

No âmbito dos diversos tribunais pátrios, a
possibilidade de saneamento do vício com aplicação do §3º do art. 515 do
CPC  e  da  teoria  da  causa  madura na  hipótese  dos  autos  vem  sendo
amplamente  admitida,  em  observância  aos  princípios  da  celeridade  e
economia  processuais,  que  autorizaria  uma  interpretação  extensiva  ao
referido dispositivo legal. 

A propósito, tem-se o aresto:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SFH.  REVISÃO
CONTRATUAL.  AUSÊNCIA  DE  OPORTUNIDADE  PARA
APRESENTAÇÃO  DE  MEMORIAIS.  PLENA  INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  POSSIBILIDADE  DE
SANEAMENTO DO VÍCIO PELO TRIBUNAL (ART.  515,  §
1º). A ausência de apreciação de todos os pedidos formulados
na exordial  caracteriza  julgamento  citra  petita.  Contudo,  o
art.  515,  §  1º,  do  CPC,  autoriza a  apreciação de  todos os
pontos  suscitados  na  instância  originária,  ainda  que  não
julgados integralmente.  Portanto,  estando madura a  causa
para pleno julgamento, pode o Tribunal apreciar os pedidos
não abordados na sentença recorrida. (TRF, 1ª  Região, Ap.
Cível nº 199935000199291/GO, 6ª Turma, Rel. David Wilson
de Abreu Pardo, j. 06/10/2008) 

Pois bem.

Feitas  estas  considerações  cabe  registrar
que colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a litigância de má-fé
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só se configura quando há comportamento maldoso da parte e que ocasione
efetivo dano processual.

A propósito, colaciona-se o pontual julgado:

EXECUÇÃO.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ  IMPUTADA  À
EXEQÜENTE.  PREENCHIMENTO  UNILATERAL  DE
CLAROS  EXISTENTES  NO  CONTRATO  CELEBRADO.
IRRELEVÂNCIA.
- Sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda,
da existência efetiva do dano não se configura a litigância de
má-fé.
Inexistência de contrariedade ao art. 17, incisos II e III,  do
CPC.
Recurso especial não conhecido.
(REsp  220162/ES,  Rel.  Ministro  BARROS  MONTEIRO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2001, DJ 09/04/2001, p.
366) (Sem realce no original).

Com efeito,  conclui-se dos autos que não
restaram presentes os danos processuais para a autora em razão da juntada
de documento pela ré extraído de empresa administradora de cadastro de
inadimplentes,  também não  podendo  atribuir  à  apelada,  ou  mesmo a  seu
advogado, a culpa por negativação efetivada por terceiro.

A hipótese não configura litigância  de má
fé, sendo igualmente correto se considerar a inexistência de correlação do
caso às hipóteses elencadas no art. 17 do CPC, que assim dispõe, “in verbis”:

Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV  -  opuser  resistência  injustificada  ao  andamento  do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
VI - provocar incidentes manifestamente infundados

Afastada a alegação de litigância de má-fé,
impõe-se  analisar  a  “modicidade”  (“sic”)  do  valor  indenizatório  fixado  pelo
magistrado, observando que cabe ao órgão judicante firmar o seu prudente
arbítrio, inexistindo balizamento legal a reger os critérios específicos para a
sua fixação. 

Deve-se levar em consideração, além das
peculiaridades  do  caso  concreto,  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, o caráter sancionador da condenação, no sentido de inibir
eventuais e futuros atos danosos à integridade física e moral de outrem, além
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da capacidade econômica do ofensor e do ofendido. 

O  numerário  arbitrado  também  deve
proporcionar à vítima uma satisfação na justa medida do abalo sofrido, e deve
produzir,  no  causador  do  mal,  impacto  bastante  para  dissuadi-lo  de  igual
procedimento,  forçando-o a adotar  uma cautela maior,  diante de situações
similares,  onde  o  credor  possui  meios  apropriados  para  cobrar  o
inadimplemento do devedor.

Desse  modo,  analisando  as  premissas
acima,  afigura-se  descabido  submeter  uma  das  maiores  empresas  de
telefonia brasileira, que reconhecidamente impingiu constrangimento indevido
ao devedor, a arcar com uma indenização em patamar tão reduzido, tornando-
se meramente simbólica a sanção. 

Por  outro  lado,  ao  que  parece,  o
apontamento  anterior efetivado pela Energisa se deu em razão de dívida em
época  de  funcionamento  irregular  de  medidor,  como  se  afere  do
confrontamento das datas de inscrição em cadastro de inadimplente (fls. 80) e
do documento expedido pela Energisa reconhecendo o problema (fls. 120).

Com  isso,  verifica-se  que  a  inscrição  foi
impugnada, e não há impedimento para que seja reconhecida a hipótese de
dano moral.

Ademais,  sobre  os  critérios  adotados  no
arbitramento dos danos morais, colhe-se da jurisprudência do colendo STJ, in
verbis:

“Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-
se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo
que, na fixação da indenização a este título, recomendável que
o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao  grau  de  culpa,  ao  nível  socioeconômico  dos  autores  e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.”
(AgRg  no  Ag  705.190/RJ,  Rel.  Ministro   JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 23.05.2006, DJ
26.06.2006 p. 154).

E, ainda, do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais: 

“INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
VALOR. A indenização por dano moral deve ser justa e digna
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para os fins a que se destina, não devendo, por um lado, ser
irrisória ou simbólica, mas não podendo, por outro, ser fonte
de enriquecimento indevido. A fixação do valor indenizatório
exige  prudente  arbítrio  do  juiz,  que  deve  levar  em
consideração  a  gravidade  da  ofensa  e  as  circunstâncias
fáticas, o comportamento e a realidade econômica das partes,
estipulando um valor suficiente para reparar o mal sofrido,
cuidando para não propiciar enriquecimento sem causa, mas,
por outro lado, devendo ser um valor capaz de dissuadir à
prática  de  novas  ofensas,  tendo,  assim,  um  caráter
pedagógico”.  (TJMG,  Apelação Cível  nº.  2.0000.00.506526-
3/000(1),  CAmarca  de  Belo  Horizonte,  17ª  Câmara  Cível,
Relator  Des.  Irmar  Ferreira  Campos,  Data  do  Julgamento:
27/10/2005).(Destaque inexistente na redação original).

Dessa  forma,  razoável  se  mostra  a
majoração  do  arbitramento  do  valor  indenizatório  pelo  dano  moral  para  a
importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pois tal quantia melhor atende
às circunstâncias do caso, as condições do ofensor e os parâmetros de valor
que este Tribunal vem fixando.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, para elevar o valor indenizatório a título de
danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$  12.000,00 (doze mil
reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida.

Presidiu a Sessão  o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

 
Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.

Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  08 de
agosto de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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