
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2007780-75.2014.815.0000.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Agravante : Maycown Douglas Gomes Paz.
Advogada :  Patrícia Araújo Nunes e outra.
Agravado : GVT – Global Village Telecom.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INDEFERIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
RENOVAÇÃO  DE  CONTRATO  SEM
ANUÊNCIA.  COBRANÇA  DE  MULTA  PELA
RESCISÃO.  ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO
NOME DO RECORRENTE NOS CADASTROS
DE  INADIMPLENTES  ENQUANTO
PENDENTE  DISCUSSÃO  SOBRE  A  DÍVIDA.
SÚMULA  Nº  39  DESTE  TRIBUNAL.
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.
DANO  IRREPARÁVEL  OU  DE  DÍFICIL
REPARAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
RESTRIÇÕES  NEGOCIAIS  COM  A
NEGATIVAÇÃO DO NOME.  REQUISITOS DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS.
PROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL.
 
− No caso de ação que visa, a toda evidência, à
discussão da amplitude do débito,  é de se  aplicar a
Súmula nº 39, do TJPB, impedindo-se a inserção do
nome do devedor nos cadastros de órgão de proteção,
enquanto  a  dívida  encontra-se  em  discussão.
Configurada, portanto, a verossimilhança.

− Se a tutela for indeferida, haverá receio de dano
irreparável ou de difícil reparação para o recorrente,
uma vez que a inscrição do seu nome nos órgãos de
restrição  ao  crédito  causará  prejuízos  e
inconvenientes  constrangimentos,  posto  que,
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hodiernamente,  diversas  atividades  negociais  estão
adstritas à inexistência de restrições junto aos órgãos
de proteção ao crédito.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.  

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto por  Maycown
Douglas Gomes Paz contra a decisão interlocutória (fls. 27/28) proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em
face  da  GVT  –  Global  Village  Telecom,  indeferiu  o  pedido  de  tutela
antecipada formulado na exordial, nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  por  não vislumbrar  os  requisitos
necessários  à  concessão  da  tutela  de  urgência,
indefiro o pedido de tutela antecipada”. (fls.  28 –
grifo no original)

Em  suas  razões  (fls.  02/07),  a  agravante  alega  que  firmou
contrato de prestação de serviço com a empresa agravada com o prazo de 01
(um) ano e, ao término da avença, manifestou seu desinteresse na renovação.

Aduz  que,  posteriormente,  foi  surpreendido  com o  envio  de
faturas  e,  ao  entrar  em contrato com a  recorrida,  foi  informado  acerca  da
renovação do contrato e, sem solucionar o problema, a empresa começou a
cobrar uma multa pela rescisão contratual.

Com base no relato acima, pleiteia a concessão de liminar para
que seja concedida a tutela antecipada recursal no sentido de determinar que a
agravada se abstenha de inserir o nome do recorrente nos órgãos de restrição
ao  crédito  SPC  e  SERASA.  No  mérito,  requerer  a  confirmação  da  tutela
recursal.

Tutela antecipada recursal deferida (fls. 34/36).

Embora  devidamente  intimada,  a  parte  agravada  deixou
transcorrer o prazo in albis o prazo sem apresentação de contrarrazões (fls.
47).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls. 48/51), deixou de opinar sobre o mérito, por ausência de
interesse público primário.

É o relatório.

VOTO.
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Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

De proêmio, destaco que a análise a ser feita, no âmbito deste
recurso,  cingir-se-á  à  verificação  da  existência  ou  não  dos  requisitos
necessários à concessão da tutela antecipada indeferida em primeiro grau, sem
esgotar o mérito da demanda, uma vez que ao órgão ad quem cabe, apenas, o
exame acerca do acerto ou desacerto da decisão judicial combatida.

Consoante  relatado,  insurge-se  o  agravante  contra  o
indeferimento da antecipação de tutela em demanda que tramita em primeiro
grau  jurisdicional.  Como  se  trata  de  espécie  de  tutela  de  urgência,  deve
obedecer aos requisitos genericamente previstos pelo art. 273, caput e inciso I,
do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte,
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela
pretendida  no  pedido  inicial,  desde  que,  existindo
prova inequívoca,  se  convença da  verossimilhança
da alegação e:
I - haja  fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação”. (grifo nosso).

Assim, por sua própria natureza antecipatória, bem como em
virtude  de  beneficiar  apenas  uma  das  partes  da  demanda,  já  que  tem  a
finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, a tutela de urgência
requerida na inicial exige, primeiramente, que seus fundamentos se mostrem
com  a  aparência  da  verdade  gerada  justamente  pela  alegação  dos  fatos  e
direito.  

Como visto  do  relatório,  o agravante  pretende  a  reforma da
decisão interlocutória, para que seja determinada a não inscrição do seu nome
nos órgãos de restrição ao crédito, sob o argumento de que, após o decurso do
prazo do contrato, manifestou desinteresse na renovação e, mesmo assim, o
agravado  deu  continuidade  ao  contrato  e  passou a  cobrar  uma multa  pela
rescisão.

Analisando o contexto dos autos, especificamente no que tange
à abstenção de negativação do seu nome, vê-se que a agravante, neste aspecto,
trouxe  à  baila  argumentos  jurídicos  suficientes  para  reformar  a  decisão
agravada, posto que, tratando-se de ação que visa à discussão da existência de
determinado débito, aplica-se, ao meu sentir, a  súmula nº  39 do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, que dispõe:

“Súmula  39  do  TJ-PB:  É  ilegítima  a  inserção  do
nome  do  devedor  inadimplente  nos  cadastros  de
órgão de proteção ao crédito, enquanto tramita ação
em  que  se  discute  a  existência  da  dívida  ou  a
amplitude do débito”.
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Configurada, portanto, a verosimilhança das alegações.

No mesmo norte, entendo assente o requisito do fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação, a respeito do qual Daniel Amorim
Assumpção Neves (In Manual de Direito Processual Civil, Método, 2010, pág.
1073) assevera que “apesar das diferenças nas nomenclaturas, periculum in
mora e fundado receio de dano representam exatamente o mesmo fenômeno:
o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva funcionando como
inimigo da efetividade dessa tutela”.

Ora,  se a  tutela  for  indeferida,  haverá  receio  de  dano
irreparável ou de difícil reparação para o recorrente, uma vez que a inscrição
do  seu  nome  nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito  causará  prejuízos  e
inconvenientes  constrangimentos,  posto  que,  hodiernamente,  diversas
atividades  negociais  estão  adstritas  à  inexistência  de  restrições  junto  aos
órgãos de proteção ao crédito.

Assim  sendo,  diante  dessas  considerações,  entendo  que  a
decisão agravada deve ser reformada, devendo o agravado se abster de incluir
o nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito enquanto se discute a
dívida.

Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso,  DANDO-LHE
PROVIMENTO,  para modificar a decisão vergastada,  concedendo a tutela
antecipada  no sentido de proibir o agravado de incluir o nome do recorrente
nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito  enquanto  pendente  a  discussão  sobre  a
dívida, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem
reais),  não podendo esta  ultrapassar o  montante de  R$ 10.000,00 (dez mil
reais), nos termos do art. 461, §4º, do CPC.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquzia
Juiz de Direito Convocado - Relator
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