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ACÓRDÃO
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EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DISPONIBILIZAÇÃO  DE
PACOTE  DE  DADOS  DE  INTERNET.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR JULGAMENTO
DA  MATÉRIA  POR  ESTE  TRIBUNAL.  AGRAVO  DE  DECISÃO  QUE
CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACÓRDÃO QUE NÃO JULGOU O
MÉRITO  DO  RECURSO  POR  HAVER  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  PREJUDICIAL  DESACOLHIDA.  SUSPENSÃO  DA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  PEDIDO  FEITO  PRELIMINARMENTE  PARA
CONVERSÃO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  AGRAVO  RETIDO.
OBSTACULIZAÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO DA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES. MEDIDA SUSCETÍVEL DE CAUSAR LESÃO GRAVE E
DE DIFÍCIL  REPARAÇÃO.  ART.  522,  DO CPC.  NÃO ACOLHIMENTO DO
PEDIDO  DE  CONVERSÃO.  MÉRITO.  PRETENSÃO  DE  APLICAÇÃO  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  AGRAVANTE  QUE  NÃO  SE
ENQUADRA  NA  CONCEITUAÇÃO  DE  CONSUMIDORA  PRECEITUADA
PELO ART. 2º DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DO CONTRATO SER REGIDO
PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.  COMPETÊNCIA  DO  JUIZ  PARA  ANALISAR  AS  PROVAS
NECESSÁRIAS  À  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.  ART.  130  DO  CPC/1973,
CORRESPONDENTE AO ART. 370 DO CPC/2015. PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE  PROVAS  REALIZADO  EXTEMPORANEAMENTE.  DEFERIMENTO  DE
PEDIDO  ANTERIOR  REGULARMENTE  FEITO.  INEXISTÊNCIA  DO
ALEGADO  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.  PRETENSÃO  DE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PACOTE DE
DADOS  DE  INTERNET,  MESMO  COM  O  PAGAMENTO  A  MENOR  DO
VALOR  DA  FATURA.  PREVISÃO  CONTRATUAL  REVOGADA  PELA
ASSINATURA  DE  NOVO  CONTRATO  QUE  PREVIA  O  DISTRATO  DO
ANTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE  DA  MANUTENÇÃO  DO  SERVIÇO
CONSOANTE PLEITEADO. DESPROVIMENTO. 

1. Quando o pronunciamento anterior é pela necessidade de dilação probatória, não
há julgamento do mérito recursal, não havendo preclusão quanto à matéria discutida.

2. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma
retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de
difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos
efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por
instrumento. Art. 522 do CPC/1973, correspondente ao art. 1.015 do CPC/2015.



3. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final. CDC, art. 2°.

4.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  determinar  as  provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. Art. 130 do CPC/1973, correspondente ao art. 370 do CPC/2015.

5. Se contrato posterior firmado entre as partes estabelecer o distrato do anterior,
onde existiam cláusulas que impunham a manutenção de um serviço, mesmo com o
pagamento  a  menor  do  total  das  faturas  correspondentes,  enquanto  se  discutia  a
respeito desses valores, não há como obrigar a prestadora do serviço a mantê-lo nas
condições vencidas.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento  n.º 2008677-06.2014.815.0000,  em que  figuram como  Agravante  a
ANID – Associação Nacional  Para Inclusão Digital e  como Agravadas a Intelig
Telecomunicações Ltda. e a Tim Celular S.A..

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em não acolher a prejudicial de mérito e negar
provimento ao Recurso.

VOTO.

A ANID –  Associação Nacional para Inclusão Digital  S.A. interpôs
Agravo de Instrumento contra a Decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca
desta Capital,  f.  22/26, prolatada nos autos da Ação de  Obrigação de  Fazer  c/c
Consignação em Pagamento por ela ajuizada em face da Intelig Telecomunicações
Ltda. e da Tim Celular S.A, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que
pleiteava a  aplicação das regras  do Código de Defesa do Consumidor à  relação
contratual por ela firmada com as Promovidas, o desbloqueio dos sites dos seus
associados com a disponibilização dos serviços de pacotes de dados de acesso à
Internet, e o deferimento de um segundo pedido que objetivava a produção de novas
provas e especificação de outras.

Em suas razões, f. 02/20, alegou que, apesar das faturas terem sido pagas, o
serviço  de internet não vem sendo prestado, prejudicando milhares de usuários
associados, como  também  que o Juízo equivocou-se ao indeferir o pedido de
desbloqueio de tais serviços prestados pelas Agravadas, em razão da não existência,
no contrato de adesão, de  cláusula que a  impossibilite de contestar as faturas que
considerar ilegais e incoerentes com os serviços prestados.

Sustentou  que  configura  cerceamento  de  defesa  o  indeferimento  do  seu
pedido de produção de provas, porquanto já havia requerido na Inicial,  deixando
apenas para especificá-las posteriormente.

Requereu e teve indeferida a concessão da tutela antecipada recursal para que
fosse determinado o restabelecimento dos serviços de pacotes de dados de acesso à
Internet, e, no mérito, pugnou pelo provimento do Recurso para que a Decisão seja
reformada, deferindo a produção das provas requeridas, aplicando o CDC à lide e
mantendo a prestação dos serviços.



Contrarrazoando, f. 2.561/2.577, as Agravadas alegaram, como prejudicial de
mérito,  a preclusão do pedido para restabelecer a Decisão Liminar anteriormente
deferida para que permanecesse a prestação dos serviços, porquanto a matéria já
havia  sido  decidida  pelo  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  e,  preliminarmente, a
necessidade de conversão do Agravo de Instrumento em Agravo Retido, em razão da
ausência de perigo capaz de justificar o processamento na modalidade instrumental.

Sustentou que como a Agravante não é a consumidora final do serviço de
Internet contratado, não há que se cogitar em aplicar as normas do CDC, que não
houve indeferimento de produção de provas, consoante f. 1.631/1.633, mas apenas
do  pedido  de  produção  de  prova  pericial  feito  extemporaneamente,  e  que  a
interrupção dos serviços, além de ter ocorrido nos termos contratados, se deu em
razão do inadimplemento da Agravante, pugnando pelo acolhimento da prejudicial
ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do Agravo. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  2.584/2.587,  não  opinou  sobre  o  mérito
recursal.

É o Relatório.

Não há preclusão no pedido para manutenção dos serviços enquanto perdurar
a consignação dos valores entendidos pela Agravante por incontroversos, porquanto
a Decisão que proveu o Agravo de Instrumento anterior, f. 1.859/1.861, indeferindo
a antecipação de tutela  concedida na origem, fundou-se na  inexistência,  naquele
momento processual, de prova inequívoca da má prestação do serviço, enquanto que
o mérito do pedido nestes autos é a análise das cláusulas do Contrato firmado entre
as partes, razão pela qual não acolho a prejudicial suscitada.

 A Decisão que determinou a interrupção da disponibilização dos serviços de
dados é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, porquanto deixou os
associados da Agravante sem acesso aos serviços de internet e, consequentemente,
sem a  conexão  às  informações  lá  existentes,  pelo  que  não  acolho  o  pedido  de
conversão do Agravo de Instrumento em Agravo Retido. 

Como a Agravante não se enquadra na conceituação de consumidora1, uma
vez que adquiria os serviços de internet para distribuição aos seus associados, não se
enquadrando na conceituação do art. 2º, do CDC, não há como o contrato ser regido
pela legislação consumerista.

Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento do pedido para
produção de novas provas e especificação de outras, porquanto além de caber ao Juiz
analisar as provas que entende necessárias à instrução processual2, trata-se de um
segundo pedido realizado extemporaneamente, f. 2.041/2.047, tendo o primeiro, que
pugnou exclusivamente pela produção de prova oral, com a apresentação de rol de
testemunhas, f. 1.863/1.865, sido deferido juntamente com o pleito das Agravadas

1 CDC - Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final.

2 CPC/1973 - Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
CPC/2015 - Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.



para produção de prova pericial.

As partes firmaram contrato em 19/05/2009, f. 2.097/2.102, onde as cláusulas
7.1, 7.2 e 7.3, desobrigavam a Agravante do pagamento dos valores que considerava
indevidos,  enquanto se  questionava os débitos lançados  nas  faturas,  sem  que
houvesse a interrupção dos serviços por parte da Agravada.

Em 30/09/2011, a Agravante aderiu a um segundo contrato de f. 353/400,
que em sua cláusula 3.3, f. 375, previa que caso o cliente manifestasse concordância
com o seu interior teor, mediante assinatura por seus representantes legais, ficaria
vinculado a todas as condições nele estipuladas, dentre elas a prevista na cláusula
4.8, f. 378, que estabelecia que o aceite implicava no distrato do contrato firmado
anteriormente.

Com a substituição contratual, passou a viger as novas regras para o caso de
inadimplemento, dentre elas a prevista na cláusula 4.6, f. 377, que dispõe que “na
hipótese da inadimplência por parte do cliente perdurar por prazo superior a 7 (sete)
dias a contar da data de vencimento, será facultado à Intelig Telecom proceder à
suspensão dos serviços e/ou rescindir” o contrato, deixando de existir a possibilidade
de manutenção do serviço com o pagamento, a menor, do total das faturas, enquanto
se questiona os valores lançados nestas, consoante previsto no primeiro contrato, em
suas cláusulas 7.1, 7.2 e 7.3.

Posto isso, conhecido  o  Agravo  de  Instrumento  e  não  acolhida  a
prejudicial de mérito, nego-lhe provimento.

É o Voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator
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