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Poder Judiciário do Estado de Sergipe 

1ª Vara Cível de São Cristóvão 

 

Nº Processo 201983000080 - Número Único: 0000166-76.2019.8.25.0072 
Autor: _________________ 
Réu: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) 

 

Movimento: Julgamento >> Com Resolução do Mérito >> Improcedência 

Vistos, etc... 

              _________________, conhecida na exordial, através ilustre advogada, veio promover 

demanda em face da TELEFONIA BRASIL S/A (VIVO), também conhecida, afirmando que foi 

efetuar operação financeira no comércio local, quando foi informada, por meio de uma consulta 

no SPC/ SERASA, que o seu nome constava do cadastro de inadimplentes, inviabilizando a 

aquisição almejada. Surpresa com a notícia inesperada e convicta de não possuir qualquer dívida 

que justificasse tal restrição de crédito, conseguiu a certidão do SPC/SERASA, verificando de 

que se tratava, não entendeu o porquê de seu nome constar no referido cadastro, haja vista que 

desconhece que deva a Telefônica Brasil S/A, (certidão anexa), contrato nº: 0273885107, data 

do vencimento 10.05.2016, no valor de R$ 121,13. Importante destacar que a parte Autora nunca 

recebeu aviso por meio de AR em sua residência dos órgãos de proteção ao crédito de que o 

seu nome estaria negativado. Requereu a declaração negativa do débito. 

  

Citada, a Ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a Inépcia da Petição 

Inicial, uma vez que a parte autora se limitou a informar que fora inscrita nos órgãos de proteção 

ao crédito por um débito que desconhece, requerendo assim o cancelamento do débito, baixa na 

negativação e indenização por danos morais. Ocorre que a parte autora se abstêm de dar um 

suporte fático a sua pretensão, uma vez que simplesmente alegar desconhecer o débito, significa 

que não se nega a relação contratual entre as partes. Sendo assim, a Autora não trouxe aos 

autos nenhum comprovante de pagamentos das faturas decorrentes desta relação contratual, 

não podendo apenas alegar que desconhece o débito. Assim não há conclusão lógica ou 

juridicamente possível que possa ser extraída da narrativa dos fatos, uma vez que se limita a 

colocar alegações genéricas e desprovidas de suporte fático. A parte autora, portanto, não 

cumpriu com o estatuído no artigo 330, do Código de Processo Civil. No mérito, arguiu que a 

simples versão GENÉRICA da parte autora de que “desconhece” a origem do débito que 

acarretou na negativação de seu nome, sem sequer mencionar se reconhece ou não o contrato 

de prestação e serviço, desacompanhada de qualquer lastro probatório, faz falecer o acolhimento 

de sua pretensão. 

  

Instada, a parte autora reiterou os termos da exordial. 
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Foi prolatada Decisão de Organização e Saneamento do Processo, com 

enfrentamento da preliminar arguida, fixação dos pontos controvertidos, etc... 

  

Antes da realização da Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, a Ré 

trouxe documentos. 

  

Quando da Audiência, inobstante a resistência autoral, os documentos trazidos 

intempestivamente pela Ré foram mantidos nos autos. Foi nulificada a Decisão anterior Conforme 

o Estado do Processo, consistente na Organização e Saneamento, vindo os autos conclusos. 

  

É o relato. Decido. 

  

Ante a nulificação da Decisão de Organização e Saneamento, enfrento novamente 

a preliminar arguida, quanto à inépcia da petição inicial. 

  

Se não bastasse, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, quanto a 

peça pórtico, não tem exigido que a inicial desça ao nível dos detalhes e se faça de forma 

pormenorizada. Tal entendimento vem sendo abrandado no sentido de exigir-se, na inicial, a 

descrição mínima da participação do réu, a fim de permitir-lhe o conhecimento do que de fato lhe 

está sendo imputado e, assim, garantir o pleno exercício de seu direito de defesa. 

  

No caso dos autos, a inicial preenche os requisitos minimamente necessários, 

portando consigo elementos suficientes, através da prova documental acostada, para que a Ré 

conheça os fatos que lhes são imputados e possam deles se defender. 

  

Assim, sem maiores delongas, rejeito a preliminar de inépcia da inicial aduzida pela 

Ré. 

  

A parte autora houvera se insurgido contra a realização da audiência de instrução e 

julgamento, entendendo haver elementos de convicção para o conhecimento imediato do feito. 

  

Pelos elementos que dos autos constavam, rejeitei o requerimento autoral, porque 

precisava desvendar os elementos da contratação, tendo prolatado e mantido a Decisão de 

Organização e Saneamento. 
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Com o desfazimento da referida decisão, nada impede que o Juiz possa firmar 

outro entendimento, tomando o feito outro curso. Não haverá surpresa alguma para as partes, já 

que estiveram cientes e conscientes desde o despacho que concitou à preparação para a decisão 

conforme do estado do processo, com indicação dos pontos controvertidos, especificação de 

provas, etc... 

  

Vislumbro a desnecessidade de instrução do feito, visto que a matéria pode ser de 

plano apreciada, embora composta por elementos de fato e de direito. Os aspectos fáticos 

iniciam-se pelo exame da documentação acostada em sua fase regular, não havendo 

necessidade de produção de prova oral em audiência, ensejando a possibilidade de julgamento 

antecipado da lide, encaixando o pedido autoral no inciso I do art. 355 do Diploma Processual 

Civil. 

  

Após a fase postulatória, o Juiz deve observar detidamente a questão. Sentindo-se 

suficientemente convencido dos fatos expostos pelas partes e observando não carecerem de 

produção de provas, deverá antecipar o julgamento da demanda. Da mesma forma agirá quando 

as provas documentais anexadas aos autos pelo autor o levarem ao exaurimento da cognição 

acerca dos fatos expostos. 

  

Não há que se falar em cerceamento de defesa, caso se tenha certeza da 

prescindibilidade da audiência instrutória, estando o Magistrado suficientemente convencido para 

prolatar sentença, espalhando seu juízo de certeza. 

  

É certo que o Magistrado ao apreciar a possibilidade ou não de julgar 

antecipadamente a lide, em especial, deve se ater a presença de seus pressupostos e requisitos, 

sendo que, após configurados, não é lícito ao Juiz deixar de julgar antecipadamente. 

  

Para corroborar estas alegações, recorro ao jurista Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

citado por Joel Dias Figueira Jr. : “(...) quando adequado, o julgamento antecipado não é 

faculdade, mas dever que a lei impõe ao julgador.”E mais: “Desde que a hipótese em 

concreto se enquadre nos moldes dos incisos I e II do art. 330, o julgamento se faz mister 

sem que se verifique qualquer tipo de cerceamento. Trata-se, portanto, de dever do juiz e 

não de faculdade ou simples liberalidade.” 

  

No caso em voga, acerca da necessidade de dilação probatória, notadamente no 

que diz respeito à produção de prova em audiência de instrução, tem-se que o presente feito se 

encontra apto a receber, já neste momento, apreciação quanto ao seu mérito. 

  

Ressalto que oportunizada às partes a produção de provas, não houve 

requerimento nesse sentido. 
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Assim sendo, nos termos do art. 355, inc. I do CPC, tem-se que o processo deve 

ser julgado no estado em que se encontra. 

  

Inicialmente, a controvérsia dos autos cinge-se à constatação da existência ou não 

de relação contratual e, por conseguinte, da dívida entre o Autor e a Ré a ensejar uma inscrição 

em cadastro restritivo. 

  

A base do pedido autoral, ou seja, a Causa de Pedir, é a inexistência de débito. 

Diabólica a prova negativa do impropriamente chamado “fato negativo”. Já a Ré, em sua 

contestação, firmou sua defesa em fato impeditivo do direito da Autora, na medida em que 

afirmou existir o débito advindo da relação jurídica obrigacional documentada. Ante a arguição 

da exceção substancial, inverte-se, automaticamente, o ônus da prova. 

  

A Ré afirmou a aquisição de serviço de telefonia feita pela parte autora, para tanto 

juntou aos autos o contrato de alteração de linha telefônica; e extrato detalhado de registros de 

ligação telefônica. 

  

Verifico que os dados de identificação do contratante correspondem aos dados de 

qualificação apresentados pela parte autora em Juízo, mesmo endereço, mesmo número de RG 

e CPF, e que a numeração do contrato corresponde àquela registrada no SPC/SERASA. De mais 

a mais, a assinatura constante no referido contrato é idêntica àquelas constantes nos 

documentos de identificação acostados pela própria Autora na inicial. 

  

Além disso, fora acostada pela Ré cópia de documentos de identificação - Carteira 

de Motorista - da Autora. Em relação aos extratos telefônicos anexados à contestação, verifico 

que de fato praticamente todas as ligações foram efetuadas dentro do Estado de Sergipe. 

  

Verifica-se que, diante da juntada do instrumento contratual e cópia do documento 

pessoal da Autora, não houve impugnação quanto a autenticidade das assinaturas apostas nos 

contratos. 

  

É de uma clareza solar que a assinatura de contrato de aquisição de linha 

telefônica indica, ou seja, aponta, faz presumir, leva a suposição, de que houve o fornecimento 

do serviço, transferindo à Autora o ônus probandi de comprovar o pedido de cancelamento do 

serviço ou a quitação débito, do qual não se desincumbiu, apesar de oportunizada a produção 

de provas. 
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Saliento, ainda, os extratos de ligação acostados aos autos, genericamente 

apontados como inaptos a dirimir a controvérsia pela Autora, corroborados pela existência do 

negócio jurídico, são suficientes para comprar a utilização da linha telefônica, ressalto que a 

veracidade deles poderia e deveria ter sido atacada por prova técnica, o que não ocorreu. 

  

A dúvida que este juízo mantinha sobre a existência da relação entre Autora e Réu 

fora dissipada a contento. 

  

Passo a análise do comportamento autoral no processo. 

  

O NCPC elenca em sua parte inicial as normas fundamentais do processo civil, as 

quais decorrem diretamente do sistema processual delineado pela CRFB/88.Dentre essas 

normas, está aquela constante no art. 5º do NCPC, o qual preceitua, in litteris,que: 

"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 
de acordo com aboa-fé". 

  

Comentando o supratranscrito artigo, Marinoni, Mitidiero e Arenhart lecionam 

que: 

"Comporta-se com boa-fé aquele que não abusa de suas posições jurídicas. 

São manifestações da proteção à boa-fé no processo civil a  

exceptio doli, o venire contra factum proprium, a inalegabilidade de 

nulidades formais, a supressioe a surrectio, o tu quoquee o desequilíbrio 

no exercício do direito. Em todos esses casos há frustração à confiança 

ou descolamento da realidade, o que implica violação ao dever de boa-fé 

como regra de conduta". (Código de Processo Civil ComentadoEd. 2018 

Autores: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 
1 

Mitidiero. Editora: Revista dos Tribunais) 

  

A fim de coibir comportamentos contrários ao princípio da boa-fé, o CPC 

estabeleceu uma série de deveres e proibições a serem observados pelas partes, procuradores 

e pelo Juiz. O art. 77 elenca diversos deveres das partese de seus procuradores: 

Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: 

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes 

de que são destituídas de fundamento; 
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III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários 

àdeclaração ou à defesa do direito; 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

naturezaprovisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; 

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, 

oendereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva; 

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou 

direitolitigioso. 

  

Já o art. 79 e seguintes estabelece a responsabilidade e sanções a serem 

aplicadas as partes em razão dos danos decorrentes da litigância de má-fé, in litteris: 

Art. 79.  Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como 

autor, réu ou interveniente. 

Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fatoincontroverso; 

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 incidente manifestamente infundado; 

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Art. 81.  De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé 

a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. 

§ 1oQuando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará 

cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou 

solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a partecontrária. 

§ 2oQuando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser 

fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. 
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§ 3oO valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível 

mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos 

próprios autos. 

  

Toda a prova forte leva à convicção fundada da flagrante inverdade contida na 

declaração fática contida na exordial, representativa de verdadeira aventura judicial, dentro de 

uma demandismo exagerado, o que compromete o Princípio da Boa-Fé que deve reger o 

procedimento dos litigantes em Juízo, ficando passível da sanção decorrente da Litigância de 

Má-Fé. 

  

O instuto visa armar o Juiz de instrumentos hábeis no combate aos litigantes que 

fujam da verdade. 

  

Neste sentido o Ministro Marco Aurélio, em artigo publicado no jornal Folha de São 

Paulo, em 20.11.00, expõe: 

“Cumpre aos jurisdicionados atentar para o verdadeiro sentido do acesso 

ao Judiciário, abandonando posição que, em última análise, tem como 

objeto a projeção, no tempo, do desfecho da controvérsia, do 

restabelecimento da paz social momentaneamente abalada. A impressão 

que fica é da aposta na morosidade da máquina judiciária, driblando-se as 

dificuldades encontradas para o imediato cumprimento da obrigação 

declarada no título judicial. Impõe-se tomada de posição a respeito, 

afastando-se o mal maior que é a apatia no ofício judicante; impõe-se 

atuação rigorosa em tais casos, acionando-se os artigos 14, 16, 17 e 18 do 

CPC(Código de Processo Civil), no que, em linha adotada pela legislação 

comparada, rechaçam a litigância de má-fé. O Judiciário, ante uma 

interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem 

qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, 

se é que já não podemos proclamá-lo.(...).” 

  

O Ministro Oreste Dalazen acrescenta: 

“Na Justiça do Trabalho também concorre para emperrá-la a complacência 

em sancionar-se a litigância de má-fé manifestada quer em reclamações 

aventureiras, em que se formulam pedidos que muitas vezes esgotam o 

abecedário (tudo favorecido pelas comodidades da informática!), quer no 

exercício patronal abusivo do direito de defesa, especialmente 

procrastinando-se a interminável execução trabalhista”. Revista do TST, v. 

67, n.1, jan-mar. de 2001 (...). 

  

O Ministro Celso de Mello, finalmente, confirma: 
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“O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, 

pois essa é uma idéia que se revela frontalmente contrária ao dever de 

probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé 

trate-se de parte pública ou parte privada - deve ter a sua conduta 

sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, 

que não podem tolerar o abuso processual como prática 

descaracterizadora da essência ética do processo.” AG (Edcl- AgRg) n. 

2000.691-DF. 

  

Portanto, deve o juiz zelar pelo rápido andamento das ações, aplicando sanções a 

quem demanda por emulação, interpondo recursos indefinidamente, levando o Judiciário ao 

colapso e fazendo da duração das ações um instrumento de rolagem de dívida e retardamento 

na execução das obrigações. 

Ao direito de defesa da parte, que ninguém pode negar, contrapõe-se o direito do 

Estado em aplicar as leis, o qual possui também relevante significado social, já que importa na 

eficácia do próprio ordenamento jurídico. Conciliar a ambos é dever do juiz no seu ofício de julgar. 

(E. D. Nº00027-2006-092-03-00-8, Des. Rel. Antônio Alvares da Silva. D.J. 08.12.2006). 

  

No presente caso, analisando cuidadosamente a inicial, verifico que sobre o débito 

em comento a parte autora expressou literalmente que "DESCOBRIU APONTAMENTO 

CREDITÍCIO", ficou "SURPRESA...INDIGNADA", e pugna para"A ACIONADA INDICAR QUAL 

A ORIGEM DA REFERIDA INCLUSÃO". 

A dissimulação processual é evidente. Conforme demonstra cabalmente a prova 

dos autos, a Autora tinha pleno conhecimento da origem e existência do débito, uma vez que 

firmou o contrato cujo débito foi registrado no SERASA/SCP, utilizou o serviço e não pagou o 

débito. 

  

Ressalto que se verifica a ocorrência de litigância de má-fé, quando a conduta da 

parte violar os deveres de lealdade processual e boa-fé, os quais consistem, respectivamente, 

na ausência de dolo de agir de modo manifestamente contrário ao direito, e no comportamento 
2 

aceitável, de acordo com padrões de conduta socialmente adequados. 

  

Logo, vislumbra-se que a autora faltou com a verdade ocultando a existência 

relação jurídica com a ré e afirmando desconhecer débito cuja existência era sabida, dessa forma 

não há dúvidas que a parte autora agiu de forma dolosa e desleal, restando caracterizada a 

litigância de má-fé. 
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Saliento que, o benefício da gratuidade judiciária não isenta a parte agraciada 

dos pagamentos decorrentes da condenação por litigância de má-fé e prática de ato atentatório 

a dignidade da justiça, uma vez que não guardam relação com o acesso à justiça. 

  

Nesse sentido: 

JUSTIÇA GRATUITA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O Reclamante, como 

beneficiário da justiça gratuita, não faz jus à isenção da condenação na 

multa e indenização por litigância de má-fé, mas tão somente à isenção do 

pagamento das custas. A concessão da justiça gratuita visa propiciar ao 

necessitado o acesso à justiça. Penalidades decorrentes do 

reconhecimento da litigância de má-fé não decorrem do acesso à justiça, 

mas decorrem da prática de atos que são contrários ao dever de boa-fé e 

lealdade das partes, bem como contrários ao bom andamento processual, 

não sendo elencada gratuidade. A multa por litigância de má-fé trata-se de 

penalidade processual e em nada se confunde com as hipóteses previstas 

no artigo 3ºda Lei 1.060/50. (TRT-2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AG 

23677020125020 SP 00023677020125020462 A28, Rel. FRANCISCO 

FERREIRA JORGE NETO, Julgamento: 08/07/2013, 4ª Turma) 

  

Ante o exposto, ao lume de toda a argumentação ut supra alinhavada, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida e 

resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

  

Com fulcro no art. 81 do NCPC, CONDENO, por litigância de má-fé, a parte autora a 

pagar multa de 10% do valor da causa corrigido, em favor da Ré. 

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e e honorários 

advocatícios, estes da ordem de 20% do valor da causa. 

  

Transitado em julgado, certifique-se e intime-se a Autora para, em 15 dias, pagar a 

multa processual por ato atentatório a dignidade da justiça, sob pena de inscrição na dívida ativa 

estadual não existindo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

P.R.I. 

  

https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/14930316 
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