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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0070536-68.2014.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante:  Adailton Francisco dos  Santos – Adv.:  Guilherme Fernandes de
Alencar (OAB/PB 15.467)

Apelado: Claro S/A  – Adv.: Pedro Henrique Abath Escorel Borges (OAB/PB 
19.667) e Cícero Pereira de Lacerda Neto (OAB/PB 15.401).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PENDÊNCIA  DE  DÉBITO
INADIMPLIDO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
CANCELAMENTO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA.  ALEGAÇÃO  DE  ERRO  MATERIAL  NO
NÚMERO  DE  PROTOCOLO.  PRECLUSÃO.  DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

-  A falta  de  impugnação  oportuna  importa  em
preclusão,  conforme  determina  o  art.  507,  CPC:  “É
vedado  à  parte  discutir  no  curso  do  processo  as
questões  já  decididas  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão”.

- Tendo em vista que o conjunto fático probatório dos
autos demonstra que no sistema da empresa  não há
comprovação  de  que  a  parte  autora/apelante  tenha
efetivamente cancelado os serviços, o débito é legítimo.
Não há que se falar, portanto, em sua inexigibilidade,
nem em reparação por danos morais, haja vista que a
conduta  da  empresa  apelada,  em  exigir  o
adimplemento da dívida, constitui em exercício regular
de direito.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Adailton
Francisco dos Santos hostilizando a sentença proferido pelo Juízo da 16ª
Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade
c/c Cominatória de Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido
de Antecipação de Tutela por ele ajuizada contra a Claro S/A.

O  Magistrado  singular  julgou  improcedente  os  pedidos
contidos na inicial por entender que a cobrança objeto do litígio se trata de
exercício  regular  de  um  direito,  ante  a  ausência  de  requerimento  para
cancelamento  do  plano  e  a  inadimplência  por  parte  do  promovente.  Por
consequência,  condenou  o  autor  a  arcar  com  o  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios,  estes fixados em 10% sobre o valor
atribuído a causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em virtude do teor do
art. 98, §3º, NCPC.

Em suas razões recursais (fls. 67/72), o apelante sustenta,
em resumo, a necessidade de extensão da análise das provas produzidas pelo
promovente devido à existência de um erro material no número de protocolo,
na narrativa dos fatos na petição inicial. Alega, ainda, que não houve o exame
das provas contidas em fls. 18/19 dos autos, onde continha o protocolo de
atendimento correto. Ao final, requereu o provimento do recurso no sentido de
que se declare a nulidade da cobrança e seja condenada a demandada ao
pagamento de reparação por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Devidamente  intimada,  a  Apelada  apresentou  suas
contrarrazões (fls. 76/86) pugnando para que se negue provimento ao recurso.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
evidenciou que não há interesse público que obrigue a intervenção ministerial.
(fls. 106/107).

É o relatório.

V O T O

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos
pressupostos exigidos para a admissibilidade recursal,  conheço do presente
apelo.
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O cerne  da  questão  consiste  na  existência  de  cobranças
supostamente indevidas realizadas pela ora apelada (Claro S/A) em face do
consumidor/apelante por serviços alegadamente já cancelados.

Alega o recorrente a necessidade de extensão da análise das
provas produzidas pelo promovente devido à existência de um erro material no
número de protocolo de cancelamento do serviço, na narrativa dos fatos na
petição inicial, ao passo que o número correto estaria indicado em fls. 18/19
dos autos. 

Da análise do andamento processual do feito, vislumbra-
se que, em sede de contestação, fls. 28/37, houve a alegação por parte da
empresa demandada de que o número de protocolo informado na exordial se
referia a linha de outro cliente e não se tratava de cancelamento de serviços.

Sobreveio, então, impugnação à contestação, fls. 54/55,
na  qual  o  ora  apelante  não  se  insurgiu,  especificamente,  sobre  os
argumentos e provas produzidas pela empresa ora apelada. Não mencionou
o  fato  do  número  de  protocolo  estar  incorreto  e,  ainda,  requereu  o
julgamento antecipado da lide.

Ato  contínuo,  o  MM  Juiz,  em  despacho  de  fls.  56,
determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas que
pretendessem produzir, sobre o qual sobrevieram as petições de fls. 58/60,
tendo ambos os litigantes informado que não teriam interesse na produção
de novas provas, se manifestando pelo julgamento antecipado da lide.

Desta feita, temos que as razões recursais aqui levantadas,
pelo apelante,  não foram arguidas oportunamente no juízo de origem. Nos
momentos que o autor/apelante teve de se manifestar nos autos, acerca das
informações do ora apelado, quanto ao número de protocolo indicado na inicial,
ele se manteve inerte,  deixando, pois, precluir a oportunidade de questionar
eventuais erros materiais.

Ademais, o juízo de origem possibilitou às partes o prazo
de 10 (dez) dias para se manifestarem sobre a produção de novas provas, de
modo que sendo negativas as manifestações, houve julgamento antecipado
da lide, sendo assim, a insurgência do apelante não pode prosperar.
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Todos  os  atos  processuais  têm  oportunidades  e  ocasiões
próprias para a sua realização, superado o momento adequado para tanto,
extingue-se o direito de realizá-lo. 

Assim sendo, a falta de impugnação oportuna importa em
preclusão, conforme determina o art. 507, CPC: “É vedado à parte discutir no
curso  do  processo  as  questões  já  decididas  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão”.

A  esse  propósito,  faz-se  mister  trazer  à  colação  os
ensinamentos  de  Daniel  Amorim  Assumpção  Neves1 sobre  o  instituto  da
preclusão:

Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a
sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei,
deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e
regular,  assegurando  a  certeza  das  situações
processuais  e  também a  estabilidade  das  mesmas,
sob  pena  de  retrocessos  e  contramarchas
desnecessárias e onerosas que colocariam em risco
não  só  os  interesses  das  partes  em  litígio,  mas,
principalmente,  a  majestade  da  atividade
jurisdicional.  Não  há  dúvida  de  que  a  preclusão  é
instrumento  para  evitar  abusos  e  retrocessos  e
prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa
qualidade. 

Dessa  maneira,  a  questão  do  erro  material  quanto  ao
número  do  protocolo  não  foi  levantada,  nem devidamente  enfrentada  pelo
autor/apelante na forma de impugnação à contestação ou quando da intimação
para produção de novas provas, ao revés, requereu o julgamento antecipado
da  lide.  Desta  forma,  está  a  questão  preclusa  para  a  parte,  conforme  o
disposto nos artigos 507 do Código de Processo Civil.

Nesse  passo,  tendo  em  vista  que  o  conjunto  fático
probatório  dos  autos  demonstra  que  no  sistema  da  empresa  não  há
comprovação de que a parte autora/apelante tenha efetivamente cancelado os
serviços,  o  débito  é  legítimo.  Não  há  que  se  falar,  portanto,  em  sua
inexigibilidade, nem em reparação por danos morais, haja vista que a conduta
da  empresa  apelada,  em  exigir  o  adimplemento  da  dívida,  constitui  em
exercício regular de direito. 

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016.
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Em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os
honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento), perfazendo o total de
20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  no  entanto,  fica  sua
exigibilidade suspensa em virtude de ser a parte beneficiária da gratuidade da
justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, a fim de manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo  Henriques  de  Sá  e

Benevides,  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) –

Relator e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a

Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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