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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação Cível –
Fatura  telefônica  –  Inadimplência  –
Alegação de  indisponibilidade de serviço  –
Circunstância  ocorrida  em  momento
anterior –  Legitimidade  de  débito
regularmente  cobrado – Exercício  regular
do  direito –  Manutenção  da  sentença  de
improcedência  dos  pedidos  –
Desprovimento.

-  É  ônus  da  parte  autora  comprovar  os
fatos  constitutivos  do  seu  direito,
especialmente  o  adimplemento  de fatura,
quando  alega  ser  indevida a  negativação
de  seu  nome  em  cadastro  de
inadimplentes.

-  Inexistindo  prova  nos  autos  da
indisponibilidade  de  serviços  durante  o
período cobrado em fatura, não que se falar
em  declaração  de  inexistência  de  dívida,
nem tampouco em dever de indenizar.

- “Existindo débito pendente de pagamento,
o  bloqueio  da  linha  de  telefone  móvel  é
medida que se impõe, inexistindo qualquer
ato  ilícito  na  conduta  da  empresa  de
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telefonia,  que  apenas  agiu  no  exercício
regular  do  seu  direito”.  (TJMG,  Apelação
Cível  1.0701.10.003549-5/001,  Relator(a):
Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  13/07/2011,
publicação da súmula em 22/07/2011). 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, desprover o recurso apelatório, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
Francisco  Antônio  de  Assis  Neto (fls.  202/207),  contra  sentença  (fls.
198/200) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, que,
nos  autos  da  “ação  declaratória  de  inexistência  de  débito  cumulada  com
reparação de danos materiais  e  morais”,  julgou  improcedentes os  pedidos
formulados contra a TNL PCS S/A OI.

Na sentença proferida,  o magistrado de 1º
grau  entendeu que não houve comprovação pelo autor  de cancelamento  de
linha telefônica móvel anterior à cobrança de faturas, restando evidenciado
que  os  serviços  estavam  a  disposição  do  promovente,  sendo  devida  a
cobrança. 

Quanto  ao  telefone  fixo,  compreendeu  o
julgador que  indemonstrada a existência de cobrança de faturas durante o
período que o serviço ficou indisponível. Registrou o magistrado a inclusão de
crédito em favor do autor efetivado pela empresa após a indisponibilidade da
linha e a demora no religamento do serviço em razão da errônea cientificação
de novo endereço pelo promovente.

Irresignado,  o autor se insurge  contra  esta
decisão, alegando, em síntese, que existem vários protocolos que atestam a
realização de pedido de transferência de linha telefônica fixa, descabendo o
entendimento de que o requerimento só fora realizado em 06 de outubro de
2010. 

Aduz o recorrente que protocolou o pedido
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antes desta data, não sendo atendido no entanto, apesar de cobrada fatura
pela empresa. 

Afirma  que  o  magistrado  acabou  sem
considerar os elementos constantes nos autos, tais como telas de sistema e
números de protocolos, que constituem prova cabal de suas assertivas.

Alega que pleiteou a inversão do ônus da
prova, desconsiderada pelo magistrado. Defende a ilegalidade das cobranças,
a indevida inclusão do nome do usuário em cadastro de inadimplentes e a
ocorrência de danos materiais e morais.

Pugna o apelante, por fim, pelo provimento
do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais.

 
Contrarrazões  ao  recurso às  fls.  211/224,

pela manutenção da sentença.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 234/238, absteve-se de opinar quanto ao mérito, vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É o relatório.
 
V O T O

Cuidam os autos de “ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e
morais”, ajuizada por  Francisco Antônio de Assis Neto em desfavor da
TNL PCS S/A OI, na qual se defende a inexistência de dívida do autor com a
empresa, uma vez que realizada a cobrança por serviço de telefonia que se
encontrava indisponível para o consumidor.

Com  isso,  objetiva  o promovente  a
condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos
materiais  e  morais,  bem  como  a  retirada  do  seu  nome  em cadastro  de
inadimplentes.

O magistrado de primeiro grau, por sua vez,
julgou  improcedentes  os  pedidos,  pois  não  reconheceu  a  cobrança  de
serviços posteriores ao pedido de transferência de linha telefônica, quando
restou  indisponível;  registrando,  ainda,  a  desistência  tácita  do  pedido  de
cancelamento quanto às linhas móveis em nome do promovente.
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Irresignado,  Francisco Antônio  de Assis
Neto alega que realizou o pedido de transferência de enderenço para a linha
fixa em data anterior a considerada pelo juiz, de modo que a indisponibilidade
do serviço se deu em momento anterior, com a cobrança indevida de faturas
pelo período.

No  entanto,  como  bem  analisado  pelo
magistrado, na sentença de fls. 198/200, o autor não juntou comprovante da
cobrança pelo período  em que o serviço  estava  indisponível  em linha fixa,
nem  tampouco  documento  que  atestasse  a  realização  de  pedido  de
transferência de linha anterior à data considerada.

A tela  encartada  às  fls.  140,  mencionada
pelo recorrente como prova de seu pedido de transferência de linha fixa em
data anterior, qual seja,  em setembro de 2009, na verdade, faz referência  à
linha móvel, de numeração 8388046095, onde o juiz entendeu pela posterior
desistência de pedido de cancelamento de linha e a parte, por sua vez, não se
insurgiu  quanto  à matéria,  inexistindo devolução da questão sobre a linha
móvel a este tribunal.

O promovente apenas impugnou a matéria
analisada atinente à linha fixa, notadamente quanto à cobrança de faturas em
período em que esta se encontrava indisponível.

A propósito,  transcreve-se  trecho  da bem
explanada fundamentação pelo juiz:

“...  Por  outro  lado,  em  relação  ao  telefone  fixo,  de
número  3226-6095,  o  autor  não  trouxe  aos  autos  a
comprovação de sua cobrança,  ônus que lhe competia
por ser prova de fácil acesso. Ou seja, não há no acervo
processual nenhum documento que comprove a cobrança
de serviços referentes ao telefone fixo no período em que
os serviços estiveram indisponibilizados, sequer tendo o
promovente desconstituído as assertivas da demandada
no sentido de ter sido disponibilizado um crédito em sua
fatura referente ao período de inatividade ou mesmo pelo
fato de transferência ter sido procedida com atraso em
virtude a que terminal telefônico se refere.
Por fim, constato que o nome do cliente foi efetivado nos
cadastros  do  SPC,  conforme  doc.  de  fls.  28.  Não
obstante,  tal fato ocorreu pelo não pagamento de uma
fatura com vencimento em 05 de dezembro de 2009, no
valor de R$ 82,39 (oitenta e dois reais e trinta e nove
centavos),  fatura  esta  que  não  se  encontra
disponibilizada nos autos, como quitada, nem ainda para
que se verifique a que terminal telefônico se refere” (fls.
200).
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De  fato,  o  autor/apelante  narra  a
indisponibilidade de serviço em linha telefônica fixa entre os meses de agosto
e outubro de 2009, e a inclusão de débito em cadastro do SPC se refere  à
conta com vencimento em 05/12/2009, porquanto quando o serviço estava
sendo prestado.

Inobstante o caso ser regido pelo Direito do
Consumidor, o autor não demonstrou o pagamento da fatura com vencimento
em dezembro de 2009,  através de documento de fácil  acesso,  como bem
fundamentado pelo julgador, fato constitutivo do direito de quem alega, sendo
a dívida regularmente cobrada.

Restou evidenciado nos autos que o pedido
de transferência de endereço para a linha telefônica fixa ocorreu apenas em
outubro  de  2009,  com efetivação  do  procedimento  nesse mesmo  mês  e
concessão de crédito em favor do consumidor.

Mediante tais considerações, a conduta da
empresa foi legítima, tendo agido em exercício regular de seu direito, ante a
inexistência de pagamento de fatura com vencimento em dezembro de 2009,
não  havendo  que  se  falar  em declaração  de  inexistência  de  débito,  nem
tampouco em dever indenizatório.

“Mutatis  mutandis”,  importante  colacionar
os seguintes julgados da jurisprudência:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS - FATURA TELEFONICA - AUSÊNCIA DE
PROVA  DO  PAGAMENTO  -  BLOQUEIO  DO
APARELHO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - ÔNUS DA
PROVA.  Se  o  devedor  não  paga  fatura  de  conta
telefônica e nem demonstra causa de inexigibilidade do
valor, poderá sofrer o bloqueio da linha, por se tratar de
exercício  regular  de  direito  do  credor,  sem  que  tal
importe  em  danos  morais  e  materiais. (TJMG  -
Numeração  Única:  0152274-16.2010.8.13.0145  -
Relator:  Des.(a)  OSMANDO  ALMEIDA  -  Data  do
Julgamento:  07/12/2010  -  Data  da
Publicação:17/12/2010)

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE RESCISÃO
DE COTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  BLOQUEIO  DE  LINHA
TELEFÔNICA MÓVEL. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO
ADIMPLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA
OPERADORA  DE  TELEFONIA.  DEVER  DE
INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
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1  -  É  ônus  da  parte  autora  comprovar  os  fatos
constitutivos  do  seu  direito,  especialmente,  o
adimplemento das faturas, quando alega ser indevido o
bloqueio das linhas de telefone móvel. 
2 - Existindo débito pendente de pagamento, o bloqueio
da  linha  de  telefone  móvel  é  medida  que  se  impõe,
inexistindo qualquer ato ilícito na conduta da empresa
de telefonia, que apenas agiu no exercício regular do seu
direito. (TJMG, Apelação Cível 1.0701.10.003549-5/001,
Relator(a):  Des.(a) José Marcos Vieira ,  16ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  13/07/2011,  publicação  da
súmula em 22/07/2011) 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO,  mantendo-se  a  sentença  vergastada  em  todos  os  seus  demais
termos.

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

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento  a Exma.  Dra.
Tatjana Maria Nascimento Lemos,  Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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