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EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS. FIO
TELEFÔNICO  NA  VIA  PÚBLICA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE  DA  CONCESSIONÁRIA  DO  SERVIÇO  DE
TELEFONIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
NEXO DE CAUSALIDADE.  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO
DOS AUTORES.  PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PREMATURO. APELAÇÃO INTERPOSTA
ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA  NO  DIÁRIO  DA  JUSTIÇA
ELETRÔNICO.  INÍCIO  DO  PRAZO  PARA  RECORRER  A  PARTIR  DA
CIÊNCIA  DA  DECISÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.  REJEIÇÃO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. TEORIA  DA
ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE CARACTERIZADA. CONFUSÃO ENTRE JUÍZO
DE  ADMISSIBILIDADE  DA  AÇÃO  E  JUÍZO  DE  MÉRITO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. MÁ  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  PRESTADORA  DE  SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO
APTOS  A  COMPROVAR  A  OCORRÊNCIA  DO  ACIDENTE  EM
DECORRÊNCIA DA OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO DA REDE DE
FIOS. NEXO  CAUSAL  NÃO  DEMONSTRADO.  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE.  AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. O prazo recursal começa a fluir a partir do conhecimento da parte sobre o teor da
decisão contra a qual recorre, sendo irrelevante a posterior publicação no Diário da
Justiça eletrônico.

2. A legitimidade, como qualquer outra condição da ação, deve ser aferida de acordo
com a teoria da asserção (in statu assertionis), isto é, o juízo de admissibilidade da
ação deve se adstringir ao que é afirmado pelo autor na inicial, porquanto o exercício
do direito de ação é autônomo em relação ao direito material discutido.

3.  As prestadoras  de  serviços  são  partes  legítimas  para  suportar  o  ônus  de  uma
possível condenação em virtude dos prejuízos causados a terceiros pela má prestação
do serviço, sujeitando-se à responsabilidade objetiva, prevista no § 6º, do art. 37, da
Constituição Federal.



4. Para a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar deve
restar  caracterizado  o  ato  ilícito,  o  dano  causado  à  vítima  e  o  nexo  de
causalidade entre ambos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
nº 0010828-14.2012.815.0011,  em que figuram como Apelantes Marcone de Brito
Sousa e Iolanda Veras Guedes de Brito Sousa, e Apelada a Telemar Norte Leste S.A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação,  rejeitar  as
preliminares arguidas nas Contrarrazões, e, no mérito, negar-lhe provimento. 

VOTO.

Marcone  de  Brito  Sousa  e Iolanda  Veras  Guedes  de  Brito  Sousa
interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande, f. 110/116, nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais por eles intentada em desfavor da Telemar Norte Leste
S.A.,  que  julgou  improcedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que  não  restou
demonstrado que os danos por eles sofridos foram provocados pela existência de
cabos de telefonia de propriedade da Apelada na via pública, considerando ausente o
nexo  de  causalidade  apto  a  configurar  a  responsabilidade  civil  da  Empresa,
condenando-os  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios
fixados  em 10% sobre  o valor  da causa,  com exigibilidade  suspensa,  por  serem
beneficiários da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 117/124, afirmaram que não houve a instrução probatória
necessária à resolutividade da lide, argumentando que o Juízo deveria ter tomado
seus depoimentos pessoais, bem como da Promovida e das testemunhas arroladas
por ambas as Partes, sem os quais defendem que a Sentença não poderia ter sido
prolatada, eis que, em seu dizer, demonstrariam os elementos caracterizadores da
responsabilização civil da Apelada.

Alegaram que a responsabilidade da Apelada é objetiva, ante sua condição
de  prestadora  de  serviço  público,  e  que  o  acidente  que  os  vitimou  decorreu  da
negligência e omissão na manutenção da fiação telefônica, pugnando, ao final, pelo
provimento  do  Apelo  e  reforma  da  Sentença,  para  que  o  pedido  seja  julgado
procedente.

Contrarrazoando,  f.  130/168,  a  Apelada requereu,  preliminarmente,  o  não
conhecimento do Recurso, ao argumento de que seria extemporâneo, porquanto foi
protocolado em data anterior à publicação da Sentença.

Ainda em sede de preliminar, arguiu sua ilegitimidade passiva, sustentando
que várias empresas de telefonia se utilizam da rede de fios localizada onde ocorreu
o  acidente  alegado  pelos  Apelantes  e  que  não  há  como precisar  qual  delas  é  a
responsável pelos cabos que estavam na via no momento do ocorrido.



No mérito, asseverou que as Partes foram intimadas para especificar quais
provas pretendiam produzir, tendo os Apelantes se quedado inertes, pelo que, em seu
entender,  não há que se falar em nulidade processual pela ausência de instrução
probatória.

Afirmou que os documentos apresentados pelos Apelantes foram produzidos
unilateralmente  e  não  se  prestam a  comprovar  a  ocorrência  de  danos  morais  e
materiais, tampouco sua responsabilidade pelo sinistro.

Requereu o acolhimento das preliminares arguidas ou, subsidiariamente, o
desprovimento da Apelação, com a manutenção incólume da Sentença.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  177/178,  opinando pelo  não
conhecimento do Apelo, por entender que sua interposição foi extemporânea.

É o Relatório.

A Sentença foi publicada em 07/10/2014, terça-feira, f. 116-v, iniciando-se o
prazo  recursal  estabelecido  no  art.  508,  do  CPC/1973,  vigente  à  época,  no  dia
08/10/2014, quarta-feira, e a Apelação foi interposta em 06/10/2014, um dia antes da
publicação, sem que tenha havido, por parte dos Apelantes, ratificação posterior das
razões do Apelo.

O  recente  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  no
sentido de que o prazo recursal começa a partir do conhecimento da parte sobre o
teor da decisão contra a qual recorre, sendo irrelevante a posterior publicação e a
falta de retirada dos autos do cartório1.

Sendo assim, com a publicação da Sentença em cartório e seu registro, os
Apelantes tomaram ciência da Decisão, motivo pelo qual interpuseram a Apelação
antes de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 07/10/2014.

O Recurso é, portanto,  tempestivo e dispensado de preparo, por serem os
Apelantes  beneficiários  da  gratuidade  judiciária,  pelo  que,  presentes  os  demais
requisitos  de  admissibilidade,  dele  conheço,  rejeitando  a  preliminar  de
intempestividade arguida nas Contrarrazões.

A legitimidade, como qualquer outra condição da ação, deve ser aferida de
acordo  com  a  teoria  da  asserção  (in  statu  assertionis),  isto  é,  o  juízo  de
admissibilidade da ação deve se adstringir ao que é afirmado pelo Autor na Inicial,
porquanto o exercício do direito de ação é autônomo em relação ao direito material
discutido.

1 CIVIL.  Processual  civil.  Agravo  em Recurso  Especial.  Seguro  DPVAT.  Atualização  monetária.
Apelação interposta antes da publicação da sentença no diário da justiça eletrônico. Intempestividade
afastada. Início do prazo para recorrer a partir da ciência da decisão. Precedentes. Agravo conhecido.
Recurso Especial provido. (STJ; AREsp 795.425; Proc. 2015/0257538-5; SC; Terceira Turma; Rel.
Min. Moura Ribeiro; DJE 04/04/2016)



A conclusão pela existência ou não de correspondência entre a narrativa da
Inicial  e  a  realidade,  após  o  contato  com  as  provas  produzidas  no  curso  do
procedimento, consubstancia-se em julgamento do mérito da causa.

Como  a  causa  de  pedir  é  a  indenização  pelos  danos  ocasionados  aos
Apelantes  em decorrência  de  acidente  automobilístico  causado  pela  presença  de
cabos de telefonia na via pública, e considerando que, segundo a narrativa autoral, a
rede  de  fiação pertence  à  Empresa Apelada,  resta  caracterizada sua legitimidade
passiva.

Se, após a instrução, ficar demonstrado que os fios que se encontravam na
via no momento do sinistro não estavam sob sua responsabilidade, será imperativa a
improcedência do pedido por ausência de ato ilícito imputável à Apelada, conclusão
que não pode ser equiparada à negação apriorística de uma das condições da ação,
aferível, repita-se,  in statu assertionis, nos limites da narrativa exposta na Inicial,
impondo, destarte, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo ao mérito.

Vige no ordenamento jurídico pátrio a teoria do risco administrativo, pela
qual a responsabilização objetiva da Administração Pública, insculpida no art. 37, §
6º, da Constituição Federal, obriga as Pessoas Jurídicas de Direito Público e as de
Direito Privado prestadoras de serviços públicos a responder pelos danos causados a
terceiros.

Em se tratando de acidente ocasionado por falha na prestação do serviço da
Apelada,  Concessionária  de  Serviço  Público  responsável  pela  instalação  e
manutenção dos fios telefônicos a ela pertencentes, deixando cabos abaixo da altura
mínima  indicada  para  a  via  pública,  a  responsabilidade  é  de  ordem  objetiva,
abrangendo, além dos atos comissivos, também aqueles omissivos.



A jurisprudência dominante nos Tribunais de Justiça pátrios2 aponta para o
mesmo sentido.

Conquanto  não  se  possa  precisar  que  os  fios  de  telefone  pertenciam
efetivamente  à  Apelada,  cabia-lhe  demonstrar  qual  empresa  de  telefonia  seria  a
responsável  pela  manutenção  da  rede,  eis  que  a  hipossuficiência  técnica  dos
Consumidores Apelantes impõe a inversão do ônus da prova, nos moldes previstos
pelo art.  6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor3,  haja vista que eles não
detêm condições de aferir a propriedade do equipamento danificado.

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  DECORRENTES  DE  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  CABOS  DE  REDE  TELEFÔNICA  ABAIXO  DA  ALTURA  MÍNIMA  ESTABELECIDA
ATINGIDOS  POR  CAMINHÃO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  CONCESSIONÁRIA  DE
TELEFONIA.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DA  EMPRESA  CONTRATADA  PARA  DAR
MANUTENÇÃO  AOS  CABOS  E  FIOS  TELEFÔNICOS.  CULPA  EXCLUSIVA  DO  CONDUTOR.
INOCORRÊNCIA.  DANO  MORAL  COMPROVADO.  VALOR  INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.  A empresa concessionária de telefonia e empresa
por  esta  contratada  para  dar  manutenção  aos  cabos  e  fios  telefônicos  a  ela  pertencentes  são
solidariamente responsáveis por eventuais danos causados a terceiros em razão da queda dos cabos, ou
envolvimento  em acidentes  automobilísticos,  principalmente  por  ser  objetiva  a  responsabilidade  das
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos (CF, art. 37,
§6º). 2. Na hipótese, o dano moral se confunde com o dano estético decorrente do acidente, que deformou a face
da vítima, trazendo-lhe o apelido pejorativo de “testa rachada”. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em
patamar  razoável,  mas  que  observe  o  duplo  caráter  punitivo  e  pedagógico  da  condenação.  (TJMT;  APL
25329/2014; Colíder; Rel. Des. João Ferreira Filho; DJMT 03/09/2014; Pág. 18) 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE POSTE DE
TELEFONIA  QUE  ATINGE  O  AUTOR.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  FORNECEDORA.  É
cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a
teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor pelos danos
que,  na  consecução  de  seu  mister,  por  ação  ou  omissão,  houver  dado  causa,  bastando  à  vítima  a
comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. Inobservância da
altura mínima da fiação e má-conservação dos postes. Falha configurada. Dever de indenizar. Hipótese em
que restou comprovada nos autos  a  relação de causa e efeito  entre  os  danos suportados pela parte autora,
atingida por poste de telefonia, e a falha do serviço prestado pela ré, não tendo esta demonstrado a configuração
de qualquer das excludentes do dever de indenizar. Inversão do ônus da prova que, na hipótese, decorre de Lei -
Ope legis. Queda do poste ocorrido após o choque de um caminhão com os fios da rede de telefonia, sem que a
requerida  tenha  comprovado  a  observância  da  altura  mínima  legalmente  exigida  para  os  fios.  Indícios
probatórios da má-conservação dos postes de sustentação, circunstância igualmente capaz de contribuir para o
acidente. Danos morais. Configuração. Tendo o autor restado gravemente lesionado em virtude do acidente, a
hipótese é de dano moral in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência
comum, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto, diante da ofensa à integridade física da vítima.
Condenação  mantida.  Quantum indenizatório.  Manutenção.  Em atenção  aos  parâmetros  estabelecidos  pela
doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso
concreto,  o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  acrescido de correção monetária e juros moratórios
legais, se mostra razoável e proporcional. Honorários advocatícios. Manutenção. Os honorários advocatícios, in
casu, devem ser fixados de acordo com a regra contida no §4º do art. 20 do código de processo civil, consoante
apreciação  equitativa  do  julgador,  atentando-se,  sobretudo,  às  operadoras  previstas  nas  alíneas  do  §3º  do
respectivo comando normativo. A análise de tais circunstancias condiz com a manutenção da verba honorária
arbitrada em 15% sobre o valor da condenação. Apelação desprovida. (TJRS; AC 0319788-29.2014.8.21.7000;
Candelária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz; Julg. 25/09/2014; DJERS 08/10/2014) 

INDENIZAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS  E  LUCROS  CESSANTES.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  CAMINHÃO.  ACIDENTE.  FIOS  DE  REDE  DE  TELEFONIA.  INSTALAÇÃO
DESCONFORME NORMAS PADRÃO. RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS. ART. 37, §6º
DA CR. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  1.  INEXISTE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  QUANDO
DISPENSADAS PROVAS DESNECESSÁRIAS AO DESLINDE DA LIDE, NOTADAMENTE QUANDO
AS DOCUMENTAIS PODERIAM TER SIDO JUNTADAS COM A INICIAL. 2. NA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA QUAL SE ADOTA COMO REGRA A TEORIA DO
RISCO  ADMINISTRATIVO,  EMERGE  VERIFICAR  A  EXISTÊNCIA  DE  ATO  OU  OMISSÃO



A falha na execução do serviço público é manifesta, posto que as fotografias
(f. 28/31) comprovam a existência de cabo telefônico caído a uma altura abaixo da
permitida na Av. Assis Chateaubriand, na Cidade de Campina Grande/PB, por onde
transitam pedestres e veículos, bem como evidenciam a ausência de manutenção da
rede de fiação.

Contudo, examinado o conjunto probatório trazido aos autos, não há como
reconhecer o liame de causalidade entre a conduta omissiva da Apelada e os danos
ocasionados, porquanto não há nos autos qualquer documento que comprove que o
acidente automobilístico se deu em decorrência do choque da motocicleta em que
estavam os Apelantes com um dos fios de telefone que se encontravam na via.

As Partes foram intimadas para especificarem quais provas desejam produzir
durante a instrução processual, f. 91/92, tendo os Apelantes deixado transcorrer o
prazo assinalado pelo Juízo,  Certidão de f.  98,  e,  posteriormente,  por ocasião da
Audiência Preliminar ocorrida em 11/09/2013, requereram o julgamento antecipado
da lide, prescindindo da produção de prova em audiência, consoante expressamente
consignado no Termo de f. 105.

Ademais, o Boletim de Ocorrência de f. 37 não se presta a demonstrar com
clareza  a  realidade  dos  fatos,  eis  que  se  trata  de  documento  unilateralmente
produzido dias após o alegado acidente, apenas com declarações dos Apelantes.

Considerando  que  os  documentos  juntados  aos  autos  não  são  hábeis  a
comprovar o nexo de causalidade entre o suposto acidente de trânsito que vitimou
os Autores/Apelantes e a conduta da Promovida/Apelada, ônus que lhe caberia e do
qual não se desvencilhou (art. 373, inciso I, do CPC/2015), a Sentença que julgou
improcedente o pedido não merece reparos.

Posto isso,  conhecida a Apelação e rejeitadas as preliminares arguidas
nas Contrarrazões, no 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 30 de maio de 2016,

ADMINISTRATIVA,  DANO  E  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  ART.  37,  §6º  DA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA. 3. Verificado que a causa determinante do acidente foi a instalação de rede de telefonia em
altura desconforme normas padrão, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de
telefonia pelo ato ilícito e da concessionária de energia elétrica pela omissão ilícita na fiscalização.  4.
Impossível relegar para a fase de liquidação de sentença lucros cessantes que sequer foram provados durante o
processo de conhecimento. 5. Sobre o valor dos danos materiais decorrentes de ato ilícito, o termo inicial da
correção monetária é o momento em que tais danos se tornaram líquidos. (TJMG; APCV 1.0024.09.470832-
8/001; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 24/09/2013; DJEMG 04/10/2013) 

3 Art.  6º. São direitos básicos do consumidor: […] VIII – a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele  hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências;



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. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


