
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015609-89.2013.815.2001 – Capital
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Luis César Gabriel Macedo
ADVOGADO(S) : Luis César Gabriel Macedo (OAB/PB 14.737)
APELADO : TNL PCS S/A
ADVOGADO(S) : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – FATURA VENCIDA
– PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – INSCRIÇÃO NO
SPC – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA –
SENTENÇA  ESCORREITA  –  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

Não  há  que  se  falar  em  irregularidade  da  inscrição  do
consumidor  no  serviço  de  proteção  ao  crédito,  ao  restar
demonstrado  que  a  inadimplência  existia  ao  tempo  do
registro no órgão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  Apelação  Cível  interposta  por  Luiz  César  Gabriel
Macedo contra a sentença (fls. 112/116) prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível
da Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Obrigação de Fazer promovida pelo apelante contra a OI TNL
PCS S.A, que julgou improcedente o pedido.

Na sentença o magistrado destacou:

“[...]  no momento da restrição cadastral  (08.07.2012) não havia
impedimento algum para o credor a tanto proceder, mas, ao contrário, diante
do  inadimplemento  do  dever,  exerceu  regularmente  um  direito  (...),  não
havendo, portanto qualquer ilegalidade na restrição cadastral em comento”.
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“[...] não há demonstrada a prática de um ato contrário ao direito,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou de manutenção
indevida em órgão de proteção ao crédito”.

Em  apelação  (fls.  124/125),  a  tese  defensiva  sustenta:  (1)  o
pagamento correspondente ao documento de fls. 20 se reporta a linha 8811-
0746 e foi justamente o que originou a cobrança e a inscrição nos órgão de
proteção ao crédito; (2)  “encontra-se vinculado ao documento de fls. 26 um
débito no valor de R$ 57,93, que coincide com o valor pago pelo promovente,
ora  recorrente,  quando  da  negociação  constante  nas  fls.  20,  o  que  afasta
qualquer dúvida sobre a que número estava vinculado o pagamento de fls. 20
dos autos”; (3)  o  pedido de cancelamento da linha restou demonstrado por
meio  do  documento  de  fls.  20,  devendo  em  caso  de  insuficiência  ter  o
magistrado invertido o ônus da prova; (4) ajuste nos honorários advocatícios ao
ser declarada a ilegalidade da cobrança.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  recursais,  manifestou-se  pelo  desprovimento  do
recurso, eis que agiu no exercício regular do direito, fls. 129/139.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso
sem manifestação de mérito, fls. 148/149.

VOTO

A tônica posta em debate neste recurso reside em reconhecer a
inexistência  de débito do apelante para com a  empresa OI TNL PCS,  o qual
ensejou a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito – SPC,
de débito no valor de R$ 59,20 (cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Inicialmente faço as seguintes ponderações:

1- Apesar de na petição inicial constar que  o  autor/apelante era
usuário de linha com prefixo, (83) 8811-0746, pelos documentos colacionados
e outras manifestações dos litigantes,  o número utilizado é (83) 8811-0736.
Trata-se de evidente erro material e não contestado nos autos.

O autor também tem outra linha telefônica, a saber: (83) 8887-
4839, fls. 27

2-  na fatura de fls.  15/16, vê-se que a cobrança é alusiva aos
serviços  prestados  da  linha  (83)  8811-0736  (3G)  –  Plano  Oi
Mensagens/Internet Móvel; a qual período correspondente e que valor é de R$
59,20. Consta também que é relativa apenas a uma linha, conforme se infere
da seguinte descrição: “Quantidade de linhas telefônicas: 1”,  conta código
5099407757519;

3- já a proposta de pagamento de débito no valor de R$ 57,93 – e
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que foi paga -, apesar de não consignar a que número se reporta, faz alusão ao
plano “OI Móvel” e ao contrato 17639944, fls. 20;

4- informação de cancelamento do serviço, conforme descrito na
fatura com vencimento em 16/07/2012 da linha (83) 8811-0736, cancelamento
certamente  solicitado  após  a  inscrição  no  SPC,  eis  que  este  ocorreu  em
8/7/2012, fls. 21/22; 

5- demonstrativo de atendimento da empresa em relação ao (83)
8811-0736,  descrevendo  débitos  de  vários  meses  e  uma  observação  de
“entrada de parcelamento de conta”.

Os débitos são os seguintes:

Vencimento Valor [...] Observação
20/10/2012 R$ 69,58 Entrada de parcelamento de conta
16/07/2012 R$ 36,11
16/01/2012 R$57,93
16/12/2011 R$59,20
16/11/2011 R$58,98
15/10/2011 R$29,36

6- É incontroverso que houve a inserção no SPC por débito no
valor de R$ 59,20, cujo vencimento é de 19/12/2011, vinculado ao contrato
0005099407757519, fls. 16;

Fixadas tais  informações,  passemos a analisar em conjunto as
insurgências recursais e as provas existentes nos autos.

i) Cai por terra a assertiva de que as faturas das linhas (83) 8811-
0736 e (83) 8887-4839 eram cobradas de forma conjunta, pois não há dúvida
que faturas constantes nos autos apenas de reportam a OI Móvel (83) 8811-
0736.

ii) também de esclarecer que, apesar de constar pagamento no
valor de R$ 57,93 (documento de fls. 20), e que certamente é alusivo a linha
(83) 8811-0736 OI Móvel, o valor que ensejou a inscrição no SPC é outro, pois
no expediente do SPC (fls.  16),  está descriminado que a dívida era de R$
59,20.

Ou  seja,  ainda  que  o  apelante/consumidor  tenha  realizado  o
pagamento  de  um  valor  (R$  57,93),  ainda  permaneceu  inadimplente  em
relação a outro no importe de R$ 59,20, o qual ensejou a sua inscrição no SPC.

iii)  igualmente  sem  pertinência  alegar  coincidência  de  valores,
pois, conforme visto, são diversos e no extrato de fls. 26 e acima reproduzido,
nitidamente  se  evidencia  que,  dentre  os  meses  vencidos,  um  é  relativo  a
16/01/2012 e de R$ 57,93 e o outro inerente a 16/12/2011 e de R$ 59,20.
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iv)  em relação ao cancelamento,  a  despeito  de indicar  que no
documento  de  fls.  20  há  horário  e  data  da  negociação  realizada  entre  os
litigantes,  tal  documento  é  alusivo  a  “proposta  para  pagamento  do  débito
referente ao OI Móvel”, nada se reportando a cancelamento.

Na anotação de punho consta a simples informação de “contato
telefônico com assessoria da OI em 10/05/2012 às 11.42h”, sem registro de
solicitação do cancelamento. 

v) a inscrição no SPC teve como causa o débito cujo vencimento
(12/2011), precedeu e muito ao pedido de cancelamento que diz ter feito em
10/05/2012, embora na contestação a apelada informe que o plano ficou ativo
até 20/06/2012. 

De toda sorte, o pedido de cancelamento, seja considerada a data
informada  pelo  apelante/consumidor  ou  da  apelada/empresa  foi  posterior  a
origem do débito que motivou a inscrição.

Assim, diante dessa situação, verifico a existência de débito em
aberto  de  R$  59,20  e  ausência  irregularidade  na  conduta  da  apelada  em
inscrever o nome do apelante no SPC, em razão da revelada inadimplência do
apelante. Por conseguinte, carece razão para reformar a sentença e declarar a
inexistência do débito.

Por  fim,  diante  da manutenção do julgado,  não há razão para
alterar a verba honorária, eis que continuou vencido integralmente na lide e a
condenação imposta foi sobrestada, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50,
então vigente.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  apelo para  manter  a
sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.                          

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04
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