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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO

Evento 25 - VOTO1 https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/controlador.php?acao=ace...

1 of 8 09/10/2020 12:03



POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES  AO  PAGAMENTO  DE  MULTA  POR
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  INSURGÊNCIA
RECURSAL PELA PARTE RÉ. CABIMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO  DAS  HIPÓTESES  DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Não há que se falar na hipótese de litigância de má-fé
prevista no art. 80, inciso II, do CPC, se não há prova
insofismável de que houve a alteração da verdade dos
fatos,  os  quais  revelam-se  controversos  no  caso
concreto.

2.  É  de  ser  afastada  a  condenação ao  pagamento  de
multa por litigância de má-fé se não há prova de que as
partes  tenham  se  valido  do  processo  para  alcançar
objetivo ilegal (art. 80, III, CPC).

3.  Caso  concreto  em  que  a  pretensão  indenizatória
formulada pelos  autores/apelados  na  petição  inicial  e
pelos réus/apelantes em reconvenção encontra previsão
legal,  cabendo  ao  Poder  Judiciário  dizer,  à  luz  das
provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, se tal pleito é ou não procedente.

4.  É  de  ser  afastada  a  condenação ao  pagamento  de
multa  por  litigância  de  má-fé  se  não  é  possível
vislumbrar  qualquer  conduta  temerária  (art.  80,  V,
CPC)  praticada  pelos  autores/apelados  e/ou  pelos
réus/apelantes.

SUCUMBÊNCIA.  ATRIBUIÇÃO  EXCLUSIVA  AOS
AUTORES/APELADOS.  CABIMENTO. APELAÇÃO
CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

5.  Considerando  que  a  pretensão  indenizatória
formulada  na  ação  originária  foi  julgada  de  todo
improcedente,  não  há  que  se  falar  em  sucumbência
recíproca,  e  sim  em  sucumbência  atribuível
exclusivamente aos autores/apelados.

6. Apelação cível conhecida e provida.
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VOTO

A apelação cível preenche os requisitos de admissibilidade
recursal,  uma  vez  é  própria  e  tempestiva;  a  parte  recorrente  tem
legitimidade  e interesse recursal;  o  preparo  foi  recolhido; e,  por fim,
houve  a  impugnação  específica  dos  fundamentos  da  sentença.  Sendo
assim, conheço da apelação interposta.

Conforme  relatado,  os  autores/apelados  JOCTÃ  JOSÉ
DOS REIS e MARIVAN DIAS PEREIRA REIS  propuseram, contra
os  réus/apelante  COLIGAÇÃO  FÉ  EM  COLMEIA,  FÉ  EM
COLMEIA  I  E  II,  SAMILA  JÉSSICA  GODOI,  GISLAINE
SOARES  RODRIGUES,  ERMILSON  PEREIRA  DA  SILVA,
PARTIDO  REPUBLICANDO  DA  ORDEM  SOCIAL  (PROS),
PARTIDO  DO  MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO  BRASILEIRO
(PMDB),  PARTIDO  VERDE  (PV),  PARTIDO  DA  SOCIAL
DEMOCRACIA  BRASILEIRA (PSDB),  PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO (PSB) e PARTIDO PROGRESSISTA (PP), a ação de
indenização  por  danos  morais  de  n.  0000601-58.2018.8.27.2714,  ao
argumento de que foram vítimas de manipulação política nas eleições
municipais  de  2016,  quando  o  demandante  Joctã  José  dos  Reis  foi
candidato ao cargo de prefeito municipal de Colmeia. Informaram que
por meio de notitia criminis feita pela aqui ré Sâmila Jéssica Godoi à
Justiça Eleitoral  em Colmeia,  foi  instaurado um inquérito policial  em
razão de suposta captação ilícita de sufrago (compra de votos) atribuída
ao autor Joctã José dos Reis; entretanto, conforme narram, o inquérito
policial  foi  arquivado  por  decisão  judicial  em  razão  da  atipicidade
formal da conduta. Relataram que a aqui ré Gislane Soares Rodrigues
(candidata a vereadora no pleito de 2016 e que fazia parte da coligação
diversa) compareceu na residência dos autores munida de uma câmera
oculta fornecida pelo réu Ermilson Pereira da Silva (cônjuge da então
candidata Elzivan) e manifestou a intenção de apoiar a coligação dos
aqui autores,  contrária  à sua.  Narraram que a aqui  ré Gislane  Soares
Rodrigues insistiu em solicitar apoio financeiro, porém a sua intenção
sorrateira era a de registrar um vídeo de uma suposta compra de apoio
político,  ocasião  em  que  foram  oferecidos  a  referida  candidata,  por
membros  da  coligação  dos  autores,  santinhos  para  a  realização  da
campanha eleitoral daquela. Discorreram que a aqui ré Gislane Soares
Rodrigues,  com  o  apoio  dos  demais  réus  desta  ação  indenizatória,
gravou as conversas com os aqui demandantes e, ato contínuo, editou
um vídeo, o qual, com a retromencionada edição, dava a entender que
efetivamente havia uma proposta de compra de apoio político, sendo que
tal  mídia passou a ser veiculada em larga escala para os eleitores de
Colmeia.  Diante  disso,  alegaram  que  sofreram  difamação,  pelo  que
requereram indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), além de retratação pública por parte dos réus.
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Na sentença apelada (evento 136 dos autos originários n.
0000601-58.2018.8.27.2714),  prolatada  em  03/10/2019,  o  Juiz  de
Direito  da  comarca  de  Colmeia  julgou  improcedentes  os  pedidos
formulados  na  petição  inicial,  porém  reconheceu  a  sucumbência
recíproca e condenou ambas as partes solidariamente ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por
cento)  do  valor  da  causa,  sendo  5%  (cinco  por  cento)  para  cada
advogado. Na ocasião, ambas as partes foram condenadas por litigância
de  má-fé  no  quantum  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  da  causa
atualizado, quantia esta a ser revertida ao FUNJURIS, na forma do art.
80, incisos II, III, e V; e art. 81, ambos do CPC.

Em  seu  apelo  (evento  152  dos  autos  originários  n.
0000601-58.2018.8.27.2714), os réus/apelantes COLIGAÇÃO FÉ EM
COLMEIA, FÉ EM COLMEIA I E II, SAMILA JÉSSICA GODOI,
GISLAINE SOARES RODRIGUES, ERMILSON PERREIRA DA
SILVA,  PARTIDO  REPUBLICANDO  DA  ORDEM  SOCIAL
(PROS),  PARTIDO  DO  MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO  (PMDB),  PARTIDO VERDE  (PV),  PARTIDO  DA
SOCIAL  DEMOCRACIA  BRASILEIRA  (PSDB),  PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) e PARTIDO PROGRESSISTA
(PP) interpuseram apelação e, em suas razões recursais, sustentam que
no  processo  originário  não  há  nada  que  indique  pretensão  dos  réus
consistente em litigância de má-fé.

Em  outra  vertente,  buscam  a  imputação  dos  ônus
sucumbenciais exclusivamente aos autores/apelados, vez que, segundo
entendem, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Muito bem. No mérito, a  pretensão recursal deduzida na
apelação cível deve ser PROVIDA.

Conforme é cediço, as hipóteses de litigância de má-fé são
previstas no art. 80, do CPC, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-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;
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VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII  -  interpuser  recurso  com  intuito  manifestamente
protelatório.

No caso concreto, o magistrado sentenciante entendeu que
restou  configurada  a  litigância  de  má-fé  porque  ambas  as  partes
alteraram a verdade dos fatos (art. 80, II), tentaram usar o processo para
conseguir objetivo ilegal (art. 80, III) e procederam de modo temerário
(art. 80, V).

A fim de permitir a melhor compreensão do caso concreto,
é imprescindível contextualizá-lo no tempo e espaço.

Muito bem. O autor/apelado Joctã José dos Reis (cônjuge
da também autora/apelada Marivan Dias Pereira Reis) foi candidato a
prefeito municipal de Colmeia no pleito de 2016, tendo como candidato
a vice a pessoa de Luiz Plan Leite Borges, pelo que concorreram contra
a pessoa de Elzivan Noronha Rodrigues Silva, que, ao final, foi eleita.

Pelo que consta dos autos originários, a ré/apelada Gislaine
Soares  Rodrigues  era  candidata  a  vereadora  pela  chapa/grupo
encabeçado pela candidata a prefeita Elzivan Noronha Rodrigues Silva;
portanto,  a  ré/apelada  Gislaine  Soares  Rodrigues  estava  em  grupo
adversário ao do autor/apelado Joctã José dos Reis e de seu vice Luiz
Plan Leite Borges.

Ademais,  pelo  que  consta  dos  autos  originários,  a
ré/apelada Gislaine Soares Rodrigues realizou uma gravação clandestina
de  vídeo,  na  qual  consta  que  as  pessoas  de  Luiz  Plan  Leite  Borges
(candidato a vice-prefeito de Joctã José dos Reis) e Maria da Sunção
Moreira  Coelho,  vulgo  “Ceiça”  (candidata  a  vereadora  na  chapa  de
Joctã/Luiz Plan) pagaram a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
que aquela (Gislaine) desistisse da candidatura à vereança e passasse a
apoiar a chapa Joctã/Luiz Plan.

De  posse  da  gravação  retromencionada,  a  ré/apelada
Gislaine  Soares  Rodrigues  procurou  o  Ministério  Público  Eleitoral
(MPE) e apresentou notitia criminis, o que desaguou na instauração de
inquérito  policial  e  no  ajuizamento,  no  âmbito  eleitoral,  de  ação  de
investigação judicial eleitoral (AIJE) em razão da suposta prática, pelas
pessoas  de  Joctã  José  dos  Reis,  Luiz  Plan  Leite  Borges  e  Maria  da
Sunção Moreira Coelho (vulgo “Ceiça”), de captação ilícita de sufrágio,
o  que,  em tese,  caracteriza  abuso  do  poder  econômico decorrente  da
doação,  à  candidata  Gislaine  Soares  Rodrigues  (aqui  ré/apelada),  da
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em troca de apoio político e de
seu voto.
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Consta  ainda  que  o  inquérito  policial  instaurado  foi
arquivado  por  atipicidade  formal,  porém  não  há  notícia  nos  autos
originários quanto ao resultado da ação de investigação judicial eleitoral
(AIJE).

Pois  bem.  Feito  esse  breve  retrospecto,  constata-se
claramente que não  restou configurada a conduta apta a configurar a
litigância  de  má-fé  prevista  no  art.  80,  inciso  II,  do  CPC  (alterar  a
verdade dos fatos).

Nesse  compasso,  o  próprio  magistrado  sentenciante
curiosamente afirma que:

Não é possível saber inicialmente se Gislaine, com o apoio de
outrem, realizou uma manobra política simulada e imoral com
o  fim  de  constranger  e  prejudicar  a  campanha  política  do
adversário Joctã, ora requerente, ou se a candidata Ceiça foi a
pessoa que passou a  assediá-la  a  fim conseguir  o  apoio  de
Gislaine e ainda de apoiar o candidato Joctã.

Diante disso, em que pese se ter a certeza inexorável de
que houve a efetiva captação ilícita de sufrágio, com o recebimento, pela
ré/apelante Gislaine Soares Rodrigues, da quantia de R$ 2.000,00 (o que,
em tese,  configura  o  crime eleitoral  previsto  no  art.  299,  do  Código
Eleitoral,  praticado  pela  ré/apelante  Gislaine),  não  há  a  necessária
certeza quanto a quem teve a iniciativa: se foram as pessoas de Luiz Plan
Leite Borges (candidato a vice-prefeito de Joctã) e de “Ceiça” (candidata
a vereadora na chapa de Joctã) quem procuraram a ré/apelante Gislaine
Soares Rodrigues para que esta desistisse da candidatura à vereança e
passasse a apoiar a candidatura de Joctã/Luiz Plan, ou se foi referida
candidata (Gislaine) quem procurou àqueles (Ceiça e Luiz Plan) para
vender o seu apoio político.

Em  tais  termos,  não  é  possível  afirmar  que  houve  a
alteração da verdade dos fatos, que, no caso, revelam-se controvertidos,
circunstância esta que afasta a imputação de litigância de má-fé prevista
no art. 80, inciso II, do CPC.

Em outro ponto, constata-se que não há prova de que as
partes tenham se valido do processo para alcançar objetivo ilegal, o que
rechaça a litigância de má-fé prevista no art. 80, inciso III, do CPC.

Nesse contexto,  a  pretensão indenizatória deduzida pelos
autores/apelantes  Joctã  José  dos  Reis  e  Marivan  Dias  Pereira  Reis
encontra previsão legal,  cabendo ao  Poder  Judiciário  dizer,  à  luz  das
provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se é ou
não procedente.
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Da mesma forma, o pleito de reconvenção formulado pelos
réus/apelantes  Gislaine  Soares  Rodrigues,  Samila  Jéssica  Godoi  e
Ermilson Perreira da Silva também encontra previsão legal, de modo que
também cabe ao Poder Judiciário pronunciar-se quanto à procedência ou
não de tal pleito.

Em  outra  vertente,  não  é  possível  vislumbrar  qualquer
conduta temerária (art. 80, V, CPC) praticada pelos autores/apelados ou
pelos réus/apelantes. A propósito, em comentário ao disposto no art. 80,
inciso V, do CPC, o processualista Daniel  Amorim Assumpção Neves
assim leciona:

A  conduta  indicada  no  inciso  V  do  artigo  ora  comentado
também  é  consideravelmente  genérica,  sendo  temerário
qualquer  comportamento  açodado  e  anormal  com  a
consciência  da  falta  de  razão  em  assim  proceder.  Como  o
dispositivo não se limita a  prever a conduta em relação aos
incidentes processuais, prevendo expressamente outros atos do
processo, a interposição de recursos, de ações incidentais ou
acessórias, bem como a conduta durante a instrução probatória
também podem ser tipificados como atos de litigância de má-fé.

A  tipificação  como  ato  de  litigância  de  má-fé  exige  que  a
conduta  seja  dolosa,  manifestada  de  forma  intencional  e
temerária  em clara e  indiscutível  violação dos princípios da
boa-fé e da lealdade processual (STJ, 2ª Turma, EDcl nos EDcl
no AgRg no AREsp 414.484/ SC, rel. Min. Humberto Martins, j.
22/05/2014, DJe 28/05/2014).

(NEVES,  Daniel  Amorim  Assumpção.  Novo  Código  de
Processo  Civil  Comentado.  Salvador:  Editora  JusPodivm,
2016, p. 122).

Diante desse cenário, a sentença deve ser reformada para
que  seja  afastada  a  condenação  imposta  aos  réus/apelantes,
relativamente à  multa de  10% (dez por  cento) do  valor da causa em
decorrência de litigância de má-fé.

Em outra vertente, é de ser acolhido o pleito de atribuição
da  sucumbência  exclusivamente  aos  autores/apelados.  Isso  porque  a
pretensão indenizatória formulada na ação originária foi julgada de todo
improcedente.  Logo,  não  há  sucumbência  recíproca,  de  modo  a
sucumbência deve ser imputada exclusivamente aos autores/apelados.

Ante  o  exposto,  voto  no  sentido  de  conhecer  e  DAR
PROVIMENTO  à apelação cível interposta para o fim de reformar a
sentença tão somente para 1) afastar a condenação dos réus/apelantes ao
pagamento de multa por litigância de má-fé; e 2) atribuir a sucumbência
exclusivamente aos autores/apelados.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE
Data e Hora: 8/10/2020, às 7:36:25
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