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Acórdão N. : 1085420

APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO DO CONSUMIDOR. CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

MÓVEL.  PRESCRIÇÃO.  ART.  205 ,  DO CC/2002 .

PREJUDICIAL AFASTADA. AGRAVO RETIDO. ART. 523, § 1º,

DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES.

CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO.

REJEIÇÃO.  JULGAMENTO EXTRA PETITA .  NÃO

OCORRÊNCIA. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA NAS

FATURAS.  APURAÇÃO PELO PERITO JUDICIAL.

DECOTAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. RECONHECIMENTO

PARCIAL DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DÉFICIT

REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS

CADASTROS DE INADIMPLENTES QUANTO A ESSE

VALOR.

1. Em se tratando de prestação de serviços de telefonia, incide

o prazo prescricional de dez (10) anos, a teor do art. 205, do

CC/2002. Precedentes jurisprudenciais. Prejudicial afastada.

2. Não se conhece do agravo retido, se o recorrente não

suscita a preliminar em sede de apelação e sequer houve

requerimento expresso de apreciação do recurso nas razões da

apelação (art. 523, § 1º, do CPC/73). Inteligência do art. 1.009,

do CPC.
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Fls. _____

Apelação Cível 20110110341472APC

3. Tendo o autor sido chamado para se manifestar sobre a

perícia final, tendo, inclusive, acordado com os seus termos, e,

embora devidamente intimado sobre os esclarecimentos

adicionais, quedou-se inerte, não merece prosperar a alegação

de cerceamento de defesa.

4. Se o perito oficialobservou as normas técnicas, tendo

respondido aos diversos quesitos e esclarecimentos, como de

fato ocorreu, e considerando que o expert se reveste de

imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que o

homologa, até porque como o autor ora apelante não

demonstrou, de forma contundente, erro na sua feitura. Logo,

não merece prosperar a alegação de error in procedendo.

Preliminares rejeitadas.

5. Não há que se falar em julgamento extra petita quando se

constata que o juiz a quo proferiu sentença observando os

limites objetivos delineados pelo princípio da demanda.

Inteligência do art. 368, do CC/2002.

6. É consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou

utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º, da Lei

8.078/90). Assim, mesmo nas relações entre pessoas jurídicas,

se decorrer inegável vulnerabilidade entre o consumidor e

fornecedor, aplica-se o CDC.

7. Os valores inscritos no Serasa só podem ser declarados

inexistentes até o montante cobrado em excesso, segundo

apuração do perito judicial, não sendo possível ao autor pleitear

o reconhecimento da ausência de qualquer débito referente a

faturas de telefonia, por entender que já restou devidamente

compensado, se persiste déficit remanescente.

8. Subsistindo parcela da dívida, impõe-se a manutenção do

nome do autor junto ao órgão de proteção ao crédito, tão

somente, em relação às faturas não adimplidas.

9.Agravo retido não conhecido. Apelo não provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ARNOLDO CAMANHO -

Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA  - 1º Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE

OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador FERNANDO

HABIBE,  em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO AGRAVO

RETIDO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME, de

acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 21 de Março de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

ARNOLDO CAMANHO

Relator
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 Cuida-se de recurso de apelação interposto por Irmãos Pepe Ltda.

em face de sentença proferida pela MMª Juíza da 6ª Vara Cível de Brasília, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “declarar a 

inexistência do débito referente: a) à multa pela rescisão do contrato; b) aos valores

descritos nos itens 1 a 27 de fls. 2.165/2.167, cujo valor total é de R$ 20.891,27.

Quanto ao débito descrito no item 28 de fl. 27, declaro-o inexistente apenas

parcialmente, até a quantia de R$ 446,64, subsistindo o débito quanto a esse item

28 no valor de R$ 336,44. Confirmo, em parte, a tutela provisória, tão somente para

determinar ao SPC e ao Serasa a retirada do nome da parte autora do cadastro de

inadimplentes quanto aos itens 1/28, nos termos acima, ficando revogada a tutela

provisória no que diz respeito aos itens 29 em diante, porquanto aqueles débitos

persistem”.Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao

pagamento, na razão de setenta por cento (70%) para a ré e trinta por cento (30%)

para o autor, das custas processuais, dos honorários periciais e da verba

advocatícia, esta fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

 Em suas razões, o apelante pugna, em longo arrazoado, pelo

provimento do apelo, com o reconhecimento da prescrição das pretensões: i) de

cobrança da dívida inserida no Serasa, porquanto o contrato em tela foi rescindido

em novembro de 2008, a teor do art. 206, § 5º, inciso I, do CPC, e 396, do CC, e ii)

da inscrição e manutenção do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos

do art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, e Enunciado nº 323, da Súmula do STJ.

Alternativamente, requer a cassação do decisum, suscitando as preliminares de

julgamento extra petita, error in procedendo e cerceamento de defesa. Para tanto,

alega que a magistrada singular determinou a compensação de eventual dívida

remanescente, antes da fase de liquidação da sentença, em inobservância aos arts.

141 e 492, do CPC, e 368 a 380, do CC. Aduz que a juíza a quo incorreu em erro de

procedimento, sob o argumento de que, embora o laudo oficial tenha reconhecido a

possibilidade de apurar a tarifação das chamadas para outras operadoras como

excedente por meio da apresentação de toda a movimentação e tempo gasto por

cada ligação em ordem cronológica, bem como tendo o réu se quedado inerte

quanto à intimação para apresentar tal relatório, o laudo pericial foi homologado sem

a apuração do alegado prejuízo. Expõe, ainda, que lhe foi negado o direito de “
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R E L A T Ó R I O

 O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS –

Relator
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manifestar-se sobre o laudo pericial” (fls. 2.585). No mérito, pede a concessão de

efeito suspensivo ao presente apelo, a fim de se manter a tutela provisória que

obstou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a teor dos arts.

43, §§ 1º e 5º, do CDC, 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, e Enunciado nº 323, da Súmula

do STJ. Sustenta que o valor inscrito no Serasa, no importe de R$ 70.788,42

(setenta mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), é

exorbitante, tendo o próprio réu juntado aos autos, por ocasião da perícia, faturas

que indicam um valor da dívida menor, que atrai a incidência do art. 48, do CDC. Diz

que o réu reconheceu, às fls. 67, não haver faturas em aberto até dezembro de

2007, de modo que eventual inadimplemento seria referente, apenas, aos meses de

janeiro a novembro de 2008 (data da rescisão do contrato). Afirma que qualquer

cobrança fora deste período é indevida. Menciona que, considerando o valor do

somatório das faturas dos aludidos períodos, o valor do débito a ser compensando é

de R$ 10.139,70 (dez mil e cento e trinta e nove reais e setenta centavos), restando,

pois, extinta a dívida. Pondera que, se a compensação incidir sobre a dívida inscrita

no Serasa, devem ser reconhecidos os excessos de cobrança apurados na perícia

referentes à assinatura cobrada após a rescisão, à cobrança de assinatura não

contratada, ao direcionamento de chamadas par fora da franquia, à WAP e Torped,

e juros e multa rescisória, que totalizam R$ 17.288,44 (dezessete mil e duzentos e

oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Pede, ao final, a reforma da

sentença para que seja reconhecida a inexistência de qualquer dívida, diante: i) da

declaração de quitação pela ré às fls. 67, em dezembro de 2007, e da rescisão do

contrato em novembro de 2008, ou ii) da compensação do indébito declarado no

Serasa com o crédito nominal das faturas reconhecido pela ré às fls. 2.457/2.521, ou

iii) do reconhecimento dos indébitos apurados na perícia às fls. 2.449, caso mantidos

os valores inscritos no Serasa.

 Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

 Acrescente-se que este Relator recebeu o apelo no duplo efeito,

conforme decisão de fls. 2.608/2.610.

 Embora devidamente intimada, a parte apelada não se manifestou,

conforme certidão de fls. 2.611

  É o relatório.
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Verifica-se que a parte autora ajuizou a presente demanda, com o

fito de ver declarada a inexistência de débitos referentes às faturas expedidas pela

ré, provenientes de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel pactuado

entre as partes, bem como que seu nome seja excluído do cadastro de

inadimplentes junto ao Serasa. Trata-se, portanto, de ação de cunho declaratório,

não tendo qualquer pretensão condenatória. E, desse modo, diversamente da

argumentação do recorrente, como a norma de regência não estipulou prazo

prescricional especial para a pretensão de declaração de inexistência de débito

referente a valores constantes de faturas da concessionária de serviços de telefonia,

há de se aplicar o lapso temporal decenal relativo às ações em geral.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes, litteris:

 

"CONSTITUCIONAL - PROCESSO CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR -

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

AGRAVO RETIDO - PREJUDICADO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA

- ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA

- SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o entendimento da c. Corte Superior, na prestação de serviço

de telefonia, em virtude da natureza obrigacional da relação, o prazo

prescricional é o do CCB 205. 

(...)

3. Recurso conhecido e provido. Agravo prejudicado" (Acórdão n.510685,
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V O T O S

O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - Relator

I - Da prejudicial de mérito

É consabido que o Código Civil de 2002 estabelece "para as

prescrições das ações, um prazo geral e diversos prazos especiais, ficando

subordinados àquele as ações para as quais não se fixou um prazo especial"1.

Assim, quando a lei não fixar prazo menor, incide o prazo geral, comum ou ordinário

de dez (10) anos, na exata dicção de seu art. 205.

[2] InVademecum Acadêmico de Direito, organização: Anne Joyce Angher. 21ª ed. São Paulo; Riedel, 2015,

p.2.225.
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20060111306850APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor:

JOÃO MARIOSI, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2011,

Publicado no DJE: 10/06/2011. Pág.: 163).

"APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL.

PRESCRIÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.

1 - Na prestação de serviço de telefonia, em virtude da

natureza obrigacional da relação, o prazo prescricional é o do

CCB 205.

(...)" (Acórdão n.436116, 20060110136102APC, Relator:

FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4ª

Turma Cível, Data de Julgamento: 21/07/2010, Publicado no

DJE: 02/08/2010. Pág.: 62).

 

Destarte, considerando que o nome do autor ora apelante foi inscrito

junto ao SPC em setembro de 2009, por dívida decorrente do contrato rescindido em

julho de 2008 (fls. 2.164/2.174), e a presente demanda foi ajuizada em 25.02.2011

(fls. 02), tem-se que não ocorreu a alegada prescrição, razão pela qual rejeito a

prejudicial suscitada.

Insta salientar que, como foi o ora recorrente que ajuizou ação

declaratória de inexistência de débito em desfavor do Oi S/A, não se mostra

plausível  perquerir a prescrição de pretensão por ele próprio aventada. Na verdade,

em confusas laudas, intenta ver fulminada pela prescrição parcela da dívida que não

foi declarada inexistente, não havendo, pois, que falar na incidência do lapso

temporal quinquenal, disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do CPC.

Para além disso, a prescrição a que se refere o § 5º do artigo 43 do

Código Consumerista é o da ação de cobrança, não se aplicando ao caso concreto,

conforme, inclusive, restou assentado no REsp nº 472.203/RS, no qual restou

alterado o Enunciado nº 323, da Súmula do STJ.

II - Do agravo retido

Ab initio, deve ser ressaltado que o decisum vergastado foi

publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, em 24.08.17 (fls.

2.569), sendo que o presente o recurso foi interposto em 15.09.17. Logo, deve ser

observada a disciplina do novo Codex, em consonância com o Enunciado

Administrativo nº 03, do colendo STJ.

A parte autora ora apelante interpôs agravo retido, às fls.

Fls. _____
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2.236/2.238, na vigência do CPC de 1973, em face da decisão que deferiu a dilação

probatória apenas em relação à realização de perícia (fls. 2.234).Para tanto, alega

que houve cerceamento de defesa, sob o fundamento de que há necessidade de

realização de prova oral, com a oitiva de testemunhas, por considerá-la

imprescindível ao deslinde da causa.

No entanto, o recorrente não reiterou a sua apreciação no presente

apelo, sendo que o referido recurso não tem mais previsão legal no Código

Processual Civil atual. Por outro lado, o novo Código instrumentário dispõe, em seu

art. 1.009, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu

respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, e

devem ser suscitadas em preliminar de apelação.

Feita essas considerações, tendo em conta que a questão não foi

suscitada em preliminar do presente apelo, e sequer houve requerimento expresso

de apreciação daquele recurso nas razões de apelação (art. 523, § 1º, do CPC/73),

não conheço do agravo retido.

III - Do cerceamento de defesa e error in procedendo

O autor apelante argúi a nulidade da sentença, por cerceamento de

defesa, sob o argumento de que não lhe foi dada ciência do laudo pericial.

Antes da análise desse ponto, impõe-se a apresentação de um

breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em

discussão.

Como já dito anteriormente, foi deferida a prova pericial, tendo o

expert judicial apresentado o laudo de fls. 2.281/2.307. A parte ré suscitou a nulidade

de seu procedimento, ante a sua não intimação para acompanhar os trabalhos do

Fls. _____

Apelação Cível 20110110341472APC

Com efeito, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do

CPC de 20152, "desapareceu o agravo retido, tendo, correlatamente, sido alterado o

regime das preclusões. Todas as decisões anteriores à sentença podem ser

impugnadas na apelação. Ressalte-se que, na verdade, o que se modificou, nesse

particular, foi exclusivamente o momento de impugnação, pois essas decisões, de

que se recorria, no sistema anterior, por meio de agravo retido, só eram mesmo

alteradas ou mantidas quando o agravo era julgado, como preliminar de apelação.

Com o novo regime, o momento de julgamento será o mesmo; não o da

impugnação".

2 InVademecum Acadêmico de Direito, organização: Anne Joyce Angher. 21ª ed. São Paulo; Riedel, 2015,

p.2.225.
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perito por meio de seu assistente, questão esta rejeitada por aquele juízo na decisão

de fls. 2.326. Diante de tais fatos, a ré se insurgiu em face do referido decisum, pela

via do agravo de instrumento, o qual restou provido, à unanimidade, por esta egrégia

4ª Turma Cível, para declarar a nulidade da perícia em questão, determinando a

realização de novo laudo pericial, na forma do art. 431-A, do CPC/73 (fls.

2.355/2.361).

E, desse modo, foi ofertado o laudo técnico de fls. 2.369/2.399, o

qual foi objeto de nova impugnação pela parte ré, bem como pelo autor.

Às fls. 2.415, foi proferida decisão, determinando o cumprimento do

art. 431-A, do CPC/73, para se evitar nova nulidade, bem como que o perito

respondesse aos quesitos realizados pelo autor.

Em ato contínuo, foi apresentado o parecer técnico judicial de fls.

2.431/2.456. E, instadas a se manifestarem, a parte autora peticionou, às fls. 2.529,

afirmando que o laudo pericial é indene de dúvida, pugnando pela procedência dos

pedidos. Por sua vez, a ré impugnou o laudo, tendo sido apresentado o laudo

complementar de fls. 2.555/2.557.

Ao final, as partes foram devidamente intimadas para falar sobre os

esclarecimentos adicionais do expert, no prazo comum de cinco (05) dias (fls.

2.551). Em resposta, às fls. 2.554, a parte autora requereu a concessão de prazo

sucessivo, começando por ela. Tal pleito restou indeferido, "pois o prazo comum é

suficiente para a manifestação das partes, já que não há complexidade na

quesitação adicional", tendo sido certificado que o prazo transcorreu in albis (fls.

2.559/2.560).

Como se vê, diversamente da argumentação expendida na peça

recursal, o autor foi chamado para se manifestar sobre a perícia final, tendo,

inclusive, acordado com os seus termos. E, sobre os esclarecimentos adicionais,

embora devidamente intimado, quedou-se inerte, não merecendo prosperar a

alegação de que lhe foi negado o direito de "manifestar-se sobre o laudo pericial"

(fls. 2.585).

Ademais, conquanto o laudo oficial tenha sido objeto de inúmeras

impugnações e pedidos de esclarecimentos, depreende-se que, ao final, ele restou

pormenorizado e conclusivo, tendo respondido aos quesitos elaborados tanto pelo

magistrado singular, quanto pelas partes autora e ré.

Com efeito, se o perito oficial observou as normas técnicas, tendo

respondido aos diversos quesitos e esclarecimentos, como de fato ocorreu, e

considerando que o expert se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo

a quo que o homologa, até porque como o autor ora apelante não demonstrou, de

Fls. _____
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forma contundente, erro na sua feitura, não há como acolher sua pretensão.

De mais a mais, se o Juízo a quo considerou o conjunto probatório

suficiente para o deslinde da controvérsia, correta sua decisão, por ser o destinatário

da prova, nos termos dos arts. 370 e 371, do CPC. Logo, não há que se falar em

erro de procedimento ao se acatar o referido laudo efetivado por perito judicial.

Rejeito, pois, as preliminares suscitadas.

IV - Do julgamento extra petita 

Melhor sorte não socorre ao apelante no que diz respeito à

ocorrência de julgamento extra petita. Isto porque, diversamente da alegação

formulada em suas razões recursais, a determinação de compensação de eventual

dívida remanescente, antes da fase de liquidação da sentença, é decorrência lógica

da apuração de crédito e débito, a teor do art. 368, do CC/2002.

Portanto, a juíza a quo proferiu a sentença observando os limites

objetivos delineados pelo princípio da demanda, não havendo que se falar em

julgamento extra petita.

V - Do mérito

Inicialmente, registre-se que, embora conste na parte dispositiva da

sentença que "quanto ao débito descrito no item 28 de fls. 27, declaro-o inexistente

apenas parcialmente", trata-se, na realidade, de débito descrito no item 28 de fls.

2.168 - documento referente ao comprovante do registro no nome do autor junto o

SPC -, até porque as fls. 26/42 dos autos foram desentranhadas por serem contrafé,

segundo a certidão de fls. 25. Portanto, cuida-se de mero erro material, passível de

ser sanado nesta ocasião, razão pela qual onde se lê, às fls. 2.567, "quanto ao

débito descrito no item 28 de fls. 27, declaro-o inexistente apenas parcialmente",

deve-se ler "quanto ao débito descrito no item 28 de fls. 2.168, declaro-o inexistente

apenas parcialmente".

Passa-se à análise do mérito.

Segundo precedentes desta egrégia Corte de Justiça e Tribunais

Superiores, é consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza

produto ou serviço como destinatário final, nos termos do art. 2º, da Lei nº 8.078/90.

Assim, mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se decorrer inegável

vulnerabilidade entre o consumidor e fornecedor, aplica-se o Código de Defesa do

Consumidor.

Constata-se que a relação contratual existente entre as partes é

regida pelas regras do CDC, ainda que a apelante seja pessoa jurídica. Pois, para a

definição de consumidor, é necessário que haja a vulnerabilidade de uma das

partes, independentemente de ser este pessoa física ou jurídica. Adverte-se, ainda,
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que pela própria natureza das atividades desenvolvidas pela parte autora se pode

concluir que, ao adquirir aparelhos celulares e as respectivas linhas, ela o fez na

qualidade de consumidora final. Isso porque, as atividades fins da empresa não

estão ligadas à telefonia. E, desse modo, não restam dúvidas da aplicabilidade da

legislação consumerista ao presente caso.

A esse propósito, confira-se o julgado a seguir transcrito, no que

importa:

 

 "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICABILIDADE DO CDC.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO PROVIMENTO.

1. Embora a parte autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço

de telefonia contratado, que não integra sua cadeia produtiva, devendo ser

enquadrada no conceito de consumidor para o fim de aplicação do CDC.

(...)

4.  Negou-se provimento ao apelo da ré" (Acórdão n.923711,

20140111672418APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª TURMA CÍVEL, Data

de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: Sem

Página Cadastrada).

 

No mais, eis a sentença recorrida, no ponto em discussão, verbis:

 

"(...) 

Fixadas estas premissas, cinge-se a questão em saber se houve ou não

excesso de cobrança pela ré na execução do contrato firmado entre as

partes.

A parte autora contratou, por meio de contrato de adesão, os serviços da

requerida. Conforme bem analisado pelo eminente perito, os termos de

compromisso de fls. 43/46 não estão preenchidos em seus campos

imprescindíveis, quais sejam, o prazo mínimo de contratação e o prazo de

rescisão para fins de incidência de multa.

Diante disso, a multa cobrada pela requerida é ilegal e deve ser declarada

inexistente, porquanto não há parâmetro para a sua cobrança, pois tendo o
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autor apresentado o contrato/termo de compromisso sem o preenchimento

de campos imprescindíveis para a análise das questões, caberia à ré, que é

quem detém os contratos com os preenchimentos necessários, a

apresentação destes documentos, o que não foi feito.

Ademais, a multa também é indevida em razão de terem sido cobrados

valores maiores, como veremos abaixo, o que leva à culpa exclusiva da

requerida pela rescisão do contrato.

Assim, indevida a multa cobrada pela ré.

Quanto à alegação da ré no sentido de que o plano contratado dava à

requerente o direito de utilizar somente o bônus de 8.000 minutos para

ligações de celulares e fixos da própria Oi, o contrato é claro em sentido

diverso, como se observa pelo que consta de fl. 49, segundo parágrafo,

onde se vê expressamente previsto que o plano se aplica às comunicações

realizadas para qualquer usuário dos serviços de telecomunicações de

serviços de interesse coletivo, e não apenas aos da Oi.

Quanto ao mais, sequer houve contestação da requerida quanto à

contratação das demais promoções constantes da inicial, o que leva à

presunção de veracidade quanto às alegações neste sentido.

Das manifestações das partes quanto ao laudo pericial, produzido, aliás,

com muito zelo e afinco pelo eminente perito, verifico que não foram

apontadas quaisquer questões pertinentes para se entender de forma

diversa daquilo que concluiu o expert do Juízo.

A parte autora concordou com os termos do laudo.

Já a ré trouxe indagações e impugnações, posteriormente esclarecidas pelo

perito. Em relação a este laudo complementar, não houve impugnação, nem

sequer as partes se manifestaram, embora intimadas para tanto.

Veja-se não haver qualquer cláusula contratual que impeça a aplicação das

promoções em caso de inadimplência por parte da requerente, sendo certo

que o fato de ter a requerida cobrado valores a maior impede que se

considere a parte autora inadimplente.

Os cálculos trazidos aos autos pelo perito têm como base as conclusões ora

apontadas no que vem de se dizer. Houve a confecção da planilha com

base na documentação acostada aos autos e foram utilizando critérios

científicos tanto para concluir pela cobrança em excesso de alguns valores,

quanto para a realização do cálculo pela média dos serviços utilizados em

meses anteriores em relação aos documentos faltantes no processo.

Sobre este cálculo com base na proporção de faturas anteriores, nada há de
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ser corrigido, pois caberia à parte requerida a apresentação da

documentação a ser analisada. Houve a intimação por parte deste Juízo

neste sentido endereçada à ré, a qual não cumpriu o chamado judicial.

Assim, a conclusão do eminente perito deve ser integralmente homologada,

de modo que, além da declaração da inexistência do débito em relação à

multa contratual, há de ser declarado o excesso nas faturas em todo o

período de contratação equivalente a R$ 21.337,91 (fl. 2.448).

Conforme apontado pelo perito, sobre tais valores não incidiram juros e

correção monetária, de maneira que as compensações devem ser feitas

pelos valores nominais.

E no intuito de já promover, de imediato, a compensação devida, pois o

perito não indica precisamente em relação a quais contas houve a cobrança

a maior (o que, na verdade, nem era possível diante da ausência de

documentação), hei por bem declarar a inexistência de débitos específicos

descritos nas cobranças registradas no SPC/SERASA de fls. 2.164/2.1745

até que se chegue no montante que ora se reconhece o excesso (R$

21.337,91).

Assim o fazendo, haverá celeridade no feito, pois não se necessitará de

realização de cálculos futuros, não havendo ilegalidade alguma nisso, pois

uma vez reconhecido crédito e débito entre as partes em litígio, o Juízo

pode determinar, ainda que de ofício, a devida compensação.

Desse modo, em compensação com o montante acima, será possível a

declaração de inexistência dos débitos descritos nos itens 1 a 27 de fls.

2.165/2.167, cujo valor total é de R$ 20.891,27. Quanto ao débito descrito

no item 28 de fl. 27, declaro-o inexistente, apenas parcialmente, até a

quantia de R$ 446,64, subsistindo o débito quanto a esse item 28 no valor

de R$ 336,44. 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para

declarar a inexistência do débito referente: a) à multa pela rescisão do

contrato; b) aos valores descritos nos itens 1 a 27 de fls. 2.165/2.167, cujo

valor total é de R$ 20.891,27. Quanto ao débito descrito no item 28 de fl. 27,

declaro-o inexistente apenas parcialmente, até a quantia de R$ 446,64,

subsistindo o débito quanto a esse item 28 no valor de R$ 336,44. Confirmo,

em parte, a tutela provisória, tão somente para determinar ao SPC e ao

Serasa a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes

quanto aos itens 1/28, nos termos acima, ficando revogada a tutela
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provisória no que diz respeito aos itens 29 em diante, porquanto aqueles

débitos persistem.

Fixo os honorários em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC.

Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré

no pagamento de 70% referentes aos honorários advocatícios, honorários

do perito e das custas processuais, ficando a requerente condenada no

pagamento dos 30% restantes em relação a essas verbas.

Oficie-se ao SPC/SERASA comunicando da presente sentença, devendo

proceder nos termos do dispositivo acima".

 

Controverte-se no presente recurso sobre a ocorrência de excesso

de cobrança oriunda de contrato de adesão de prestação de serviços de telefonia

móvel firmado entre as partes, a fim de se afastar, ou não, os débitos relativos às

faturas expedidas pela ré.

Compulsando dos autos, em análise à extensa prova documental, é

possível concluir que, de fato, houve excesso de cobrança no importe de R$

21.337,91 (vinte e um mil e trezentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos)

até a data da rescisão do contrato, conforme restou apurado no laudo pericial oficial

homologado às fls. 2.448, o qual foi devidamente decotado pelo magistrado

sentenciante do quantum total devido, conforme cobrança registrada no Serasa (fls.

2.164/2.174).

Com efeito, os valores inscritos no Serasa só podem ser declarados

inexistentes até o montante cobrado em excesso, segundo apuração do perito

judicial. E, dentro deste contexto, não é possível ao autor pleitear o reconhecimento

da ausência de qualquer débito referente a faturas de telefonia, por entender que já

restou devidamente compensado, porquanto persiste déficit remanescente.

Ademais, considerandoque subsiste parcela da dívida, impõe-se a

manutenção do nome do autor junto ao órgão de proteção ao crédito, tão somente,

em relação às faturas não adimplidas, quais sejam, aquelas descritas nos itens 29 e

seguintes, do documento de fls. 2.164/2.174.

Por fim, considerando que o presente recurso foi interposto na

vigência do novo CPC, e restando vencido o apelante, impõe-se o arbitramento de

honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 c/c §§ 2º e

8º, do CPC.

Assim, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
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recursal, majoro os honorários - fixados anteriormente em R$ 2.000,00 (dois mil

reais) -para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tão somente, em desfavor do

autor apelante, mantida a sua quota parte sucumbencial de trinta por cento (30%),

na forma dos arts. 85, § 11 c/c §§ 2º e 8º, e 86, do CPC.

Ante o exposto, afasto a prescrição, não conheço do agravo retido e

rejeito as preliminares suscitadas. Quanto ao mérito, corrijo o erro material apontado

para que, onde se lê, às fls. 2.567, "quanto ao débito descrito no item 28 de fls. 27,

declaro-o inexistente apenas parcialmente", leia-se "quanto ao débito descrito no

item 28 de fls. 2.168, declaro-o inexistente apenas parcialmente". No mais, nego

provimento ao apelo, mantendo íntegros os termos da sentença resistida. Majoro os

honorários advocatícios anteriormente fixadospara R$ 2.500,00 (dois mil e

quinhentos reais) somente em desfavor do autor apelante, ressalvado que a verba

honorária deve ser distribuída na mesma razão fixada pelo magistrado singular.

É como voto.
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O Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

NÃO CONHECER DO AGRAVO RETIDO. NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME
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