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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO POR  DANOS
MORAL  E  MATERIAL.  ALEGAÇÃO  DE  MÁ
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  INTERNET.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  CONDUTA  ILÍCITA
ATRIBUÍDA À  EMPRESA RÉ.  INEXISTÊNCIA
DO  DEVER  DE  INDENIZAR.  INVERSÃO  DO
ÔNUS  PROBATÓRIO  AINDA AFASTADO,  EM
SEDE DE AGRAVO.  SENTENÇA ACERTADA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1.  Para  que  se  configure  o  dever  de
indenizar,  necessário  que  se  faça  a
comprovação da conduta lesiva,  causadora do
dano que se alega, sob pena de ser afastada a
responsabilidade.  Foi  o  que  ocorreu  no  caso
concreto.

2. Recurso desprovido.

                             

  VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste
Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade  de  votos,  em  NEGAR
PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de
fl. 272.    

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  cível  interposta  por  GIULYANA
JOYCE CRUZ DE OLIVEIRA em face da sentença, de fls.235-237, que,
nos autos da  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAL  E  MATERIAL, judicializada  em  desfavor  da
TELEMAR  NORTE  LESTE  S/A,  ora  recorrida,  julgou  improcedente  o
pedido deduzido na exordial, sob o fundamento de que não há prova de
ato ilegal praticado pela promovida, verificando-se ser lícita a cobrança
do serviço enquanto houve sua disponibilidade à autora, já tendo havido
o cancelamento da linha por falta de pagamento.

Em suas razões, aduz que houve em desacerto o juízo a
quo,  porquanto  era  ônus  da  recorrida  trazer  aos  autos  as  gravações
constantes das reclamações feitas pela recorrente, vez que trata-se de
relação  consumerista,  onde  o  consumidor  é  parte  hipossuficiente  na
demanda, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Argumenta que
ficou sem os serviços de internet e, por esse motivo, não poderia ter sido
cobrada por  serviços não prestados.  Ao final,  pugna pela  reforma da
sentença, a fim de que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões  pela  manutenção  da  sentença  (fls.  249-
261). 

É o relatório.

VOTO

Para  que  surja  o  dever  de  indenizar,  a  doutrina  pátria
aponta  como  necessária  à  existência  três  elementos  básicos,  quais
sejam: a conduta ilícita, o dano ou prejuízo e o nexo causal entre os dois
primeiros. 

O primeiro elemento da responsabilidade civil é a conduta
humana ilícita, que pode ser positiva ou negativa e tem por núcleo uma
ação voluntária,  que resulte  da liberdade de escolha do agente,  com
discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. E nesse
sentido,  seria  inadmissível  imputar  ao  agente  a  prática  de  um  ato
involuntário. Cumpre ressaltar, que a voluntariedade da conduta humana
não  traduz  necessariamente  a  intenção  de  causar  o  dano,  mas  a
consciência daquilo que se faz. O conhecimento dos atos materiais que
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se está praticando, não exige, necessariamente, a consciência subjetiva
da ilicitude do ato. 

O segundo elemento é o dano ou prejuízo, que traduz uma
lesão  a  um  interesse  jurídico  material  ou  moral.  A ocorrência  deste
elemento  é  requisito  indispensável  para  a  configuração  da
responsabilidade. 

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, citado
pelo doutrinador Pablo Stolze Gagliano, em sua obra "Novo Curso de
Responsabilidade Civil": 

"O  dano  é,  sem  dúvida,  o  grande  vilão  da
responsabilidade  civil.  Não  haveria  que  se  falar  em
indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o
dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não
pode haver responsabilidade sem dano" . (in "Novo Curso
de Responsabilidade Civil", São Paulo: Saraiva, 2005, p.
40"). 

O último elemento essencial da responsabilidade civil é o
nexo de causalidade, que se trata de um elo etiológico, um liame que une
a conduta do agente ao dano, o que nos leva a concluir que somente se
responsabilizará alguém cujo comportamento positivo ou negativo tenha
dado causa ao prejuízo, pois sem a relação de causalidade não existe a
obrigação de indenizar. 

In  casu,  como  prova  de  suas  alegações,  argumenta  a
autora, ora apelante, que era ônus da empresa recorrida trazer aos autos
as gravações constantes das reclamações feitas por ela, a recorrente,
vez que trata-se de relação consumerista,  onde o consumidor é parte
hipossuficiente na demanda, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Contudo, ao julgar o Agravo de Instrumento – Proc. n.
200.2012.073.111-8/001 (fls. 203-206), esta Corte de Justiça afastou a
inversão do ônus da prova, desobrigando a empresa recorrida de
exibir  as  gravações  das  chamadas  efetuadas  para  o  SAC,  por
entender que o prazo de armazenamento teria expirado. Veja-se:

“Colhe-se  dos  autos  que  a  agravada  requereu  em
audiência  conciliatória  realizada  em  26.10.2012,  a
intimação  da  agravante  para  apresentar  cópias  das
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gravações  referentes  aos  protocolos  de  atendimento
SAC(serviço de atendimento ao consumidor) informados
às fls. 02 dos presentes autos. 

Daí então, o juiz a quo deferiu a inversão do ônus da
prova,  determinando  que  a  agravante,  uma  vez
intimada através de sua advogada, apresentasse as
gravações  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  o  que
ocasionou a interposição do presente recurso.

Na  hipótese  vertente,  vislumbro  que,  da  tese  recursal
trazida  pela  agravante,  a  alegação  que  guarda  maior
relevância é a de que teria expirado o prazo obrigatório
para o armazenamento das gravações telefônicas objeto
da lide.

De fato, conforme preconiza o art.  15, §3º,  do Decreto
Presidencial nº 6.523/08, que fixa normas gerais sobre o
Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  –  SAC,  “É
obrigatória a manutenção da gravação das chamadas
efetuadas para o SAC, pelo prazo mínimo de noventa
dias,  durante o qual  o consumidor poderá requerer
acesso ao seu conteúdo.” 

Da leitura do dispositivo, chega-se facilmente à conclusão
de  que  o  consumidor  pode  requerer  as  gravações  no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, prazo este em que
as empresas de telefonia têm a obrigação de mantê-las
armazenadas. 

Portanto, compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a
ação fora manejada em 11.04.2012, dois meses antes
da  data  de  ocorrência  dos  contatos  telefônicos
registrados nos protocolos de atendimento (fls.  68-
V/78)  em  11.06.2012.  Por  outro  lado,  a  decisão
agravada  fora  proferida  em  26.10.2012,  ou  seja,
aproximadamente cento e trinta dias após a data de
registro dos protocolos de atendimento SAC. 

Por  tal  motivo,  a  decisão  agravada  merece  reforma,
vez que, em razão da ação principal ter sido manejada
dois  meses  antes  da  data  de  atendimento  a
usuária/agravada, tomo como parâmetro a contagem
do  prazo  estabelecido  entre  a  data  (11.06.2012)  de
registros  dos  protocolos  de  atendimento  e  a  data
(26.10.2012)  da  decisão  que  originou  o  presente
recurso,  o  que  evidencia  a  expiração  do  prazo
previsto no referido Decreto. (grifos acrescidos).

Nesse diapasão, tendo o referido Acórdão transitado em
julgado, não pode mais ser reanalisado o pedido de inversão do ônus da
prova pretendida pela recorrente.
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Com  efeito,  o  artigo  505,  caput,  do  NCPC,  preceitua,
expressamente,  que “nenhum juiz decidirá  novamente as questões já
decididas,  relativas  à  mesma  lide”,  não  estando  o  caso  vertente
enquadrado nas exceções dispostas nos incisos do referido dispositivo
legal. 

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ACIDENTE  DE
TRABALHO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.
AFASTAMENTO  DO  PEDIDO  DE  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Tendo o
julgador  unipessoal,  em  decisão  pretérita,  fixado
honorários em favor do patrono do exequente, não há
como  se  afastar  tal  determinação,  por  operada  a
preclusão pro judicato. Inteligência do artigo 471 do
CPC. Outrossim,  em  se  tratando  de  execução  de
pequeno  valor,  mostra-se  possível  a  fixação  da  verba
honorária.  Precedentes.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
PROVIDO,  DE  PLANO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70062983911, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em
12/12/2014).

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO
CÍVEL.CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA PROMOVIDA PELA APADECO.  EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.PRESCRIÇÃO.  TESE  AFASTADA  PELO
MAGISTRADO.POSTERIOR  PROLAÇÃO  DE
SENTENÇA  EXTINGUINDO  O  FEITO  E
RECONHECENDO  A  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO
DE  MATÉRIA  JÁ  DECIDIDA.  PRECLUSÃO  "PRO
JUDICATO".  Nos  termos  do  art.  471  do  Código  de
Processo Civil , é defeso ao juiz reapreciar questões
já  decididas,  relativas  à  mesma  lide,  operando-se
nesse  caso  a  chamada  preclusão  pro  judicato.
SENTENÇA  ANULADA.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  (TJPR  -  13ª  C.Cível  -  AC  -  1374938-3  -
Curitiba  -  Rel.:  Coimbra  de  Moura  -  Unânime  -  -  J.
07.10.2015) 

Assim,  tem-se  que  a  insurgência  da  parte  autora  diz
respeito  a  ausência  de  prestação  de  serviço  de  internet  e,  por  esse
motivo, não poderia ter sido cobrada por serviços não prestados.
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Ocorre que na hipótese dos autos não restou demonstrado
a  alegada  indisponibilidade  do  serviço  contratado,  porquanto  a  parte
autora não fez prova mínima de suas alegações, ônus que lhe cabia e do
qual não logrou se desincumbir a contento, nos termos do artigo 373, I,
do NCPC, o que afasta o pleito reparatório. 

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL –  INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS  C/C  DANO  MORAL  –  MÁ  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  POR  PROVEDOR  DE  CONTEÚDO  E
SERVIÇOS  DE  ACESSO  À  INTERNET  –  NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA ATRIBUÍDA À
RÉ  –  INEXISTÊNCIA  DO  DEVER  DE  REPARAR.
RECURSO  DESPROVIDO.  Para  que  haja
responsabilidade civil e dever de indenizar, mister a
comprovação da conduta ilícita da ré causadora dos
alegados danos sofridos.  Não demonstrada  aquela,
não há falar  em reparação destes.  (Ap 103764/2011,
DES.  JURACY  PERSIANI,  SEXTA  CÂMARA  CÍVEL,
Julgado em 12/09/2012, Publicado no DJE 18/09/2012). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  E
INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. INTERNET "3G".
ALEGAÇÃO  DE  MÁ-PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO DECORRER
DA CONTRATUALIDADE. DESCABIMENTO. O fato de o
usuário ter encontrado dificuldade em utilizar os serviços
de  internet,  em  razão  da  velocidade  ou  da  área  de
abrangência  (em  se  tratando  de  internet  3G),  embora
possa acarretar a rescisão antecipada do contrato, não
torna  inexigível  a  cobrança  pelo  serviço  prestado  pela
fornecedora,  ainda  que  eventualmente  em  qualidade
inferior  à  que  foi  contratada.  FALHA OPERACIONAL.
AUSÊNCIA DE PROVA. Caso em que não há qualquer
comprovação dos fatos articulados na inicial, no sentido
de  que  não  houve  a  fruição  do  serviço.  Bastaria  à
demandante acostar aos autos as faturas dos meses em
que  vigeu  o  contrato,  para  que  se  pudesse  aferir  os
serviços cobrados. Poderia,  também, trazer ao caderno
processual  laudo  técnico  que  evidenciasse  falha  da
internet,  prova de fácil  realização e que estava ao seu
alcance. O consumidor, ainda que tenha facilitada sua
atuação em juízo, não fica isento de dotar sua tese de
verossimilhança, sendo que os fatos constitutivos de
seu direito não são passíveis de inversão. RECURSO
IMPROVIDO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70067678060, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de

Apelação Cível nº  0073111-14.2012.815.2003                                                                        



Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em
10/03/2016).

DISPOSITIVO

Face  ao  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sucumbente,  arcará  a  apelante  com  os  honorários
advocatícios, que ora majoro em 10% (dez por cento), nos termos do art.
85,  §  2º,  do  CPC/20151,  suspendendo  sua  exigibilidade  a  teor  do
disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, vez ser beneficiário da gratuidade
judiciária.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida (relator), Juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio
da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

           Juiz Ricardo Vital de Almeida
                          Relator 

1 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o
São devidos honorários  advocatícios na  reconvenção,  no  cumprimento  de  sentença,
provisório  ou  definitivo,  na  execução,  resistida  ou  não,  e  nos  recursos  interpostos,
cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
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