
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0027532-73.2010.815.0011
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Telemar Norte leste S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Agravado : Deise Maria Almeida Ferreira
Advogado : Gizelda Gonzaga de Moraes

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  INCONFORMISMO.
MATÉRIA  DEVIDAMENTE  ANALISADA  NA
DECISÃO  OBJURGADA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a  rediscutir
matéria anteriormente analisada.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  162/167,
interposto pela Telemar Norte Leste S/A, contra decisão monocrática, fls. 154/160, a
qual negou seguimento à Apelação, por ela manejada, mantendo a decisão a quo em
todos os seus termos.

Em suas  razões,  após  um breve resumo da  lide,  a
recorrente  alega  ter  provado  que  a  negativação  do  nome da  autora  fora  devida.
Ademais,  assegura que o valor fixado a título de danos morais no importe de R$
8.000,00  (oito  mil  reais)  torna-se  bastante  elevado,  motivo  pelo  qual  requer  a
apreciação  pelo  Órgão  Colegiado  e  como  consequência,  modificada  a  decisão
objurgada.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  convém  ressaltar  que  o  agravo  interno
trata-se  de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

No presente caso, pretende a agravante a reforma da
decisão proferida às fls. 154/160, à alegação de que, não deve ser reconhecido o dano
moral perseguido pela promovente, em razão da negativação do seu nome no órgão
de restrição ao crédito ter sido decorrente de dívida existente. 

A toda evidência,  no  referido  recurso,  limitou-se  a
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recorrente a afirmar que a negativação ocorreu de dívida, de fato, existente, porém,
como dito na decisão ora combatida, tal alegação não restou provada,  consoante se
observa do trecho abaixo transcrito, fls. 157/158:

Não  assiste  razão  à  inconformada  quando  nega  a
responsabilidade no evento lesivo.
De  toda  forma,  ao  ponderar  acerca  da
responsabilidade  pela  negativação  indevida,  a
sentenciante bem asseverou à fl. 114:
Ressalte-se que, a ré tem o dever legal de tomar as
precauções  devidas,  evitando  prejudicar
indevidamente  seus  clientes,  pois,  quando  causa
dano,  é  obrigado  a  reparar  até  mesmo
independentemente da existência de culpa, conforme
determinar  o  art.  14  do  Código  de  Defesa  do
consumidor (Lei nº 8.078/90), que dispõe: (...) 
Nesse  viés,  a  recorrente não  juntou  prova  hábil  a
desconstituir  a  ofensa  extra-patrimonial  vivenciada
com a restrição cadastral em comento. 
Ademais,  a  responsabilidade  pela  multicitada
inscrição é da empresa/recorrente,  pois,  na situação
de prestadora de serviço, responde pela forma do art.
14,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  ou  seja,
objetivamente: 
Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. 
§  1º.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais: 
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I - o modo de seu fornecimento; 
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam; 
§ 2º. Omissis. 
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
No episódio, o então nomeante agiu com negligência,
ao  inserir  nome  da  eventual  consumidora,  sem se
cercar  dos  cuidados  necessários,  caracterizando-se,
assim, defeito na prestação de serviço.
Ademais, o consignado § 3º, do art. 14, da legislação
supramencionada  mostra-se  como  exceção  à
responsabilidade objetiva do prestador de serviço e,
para  ser  acolhida,  deve  a  empresa  trazer  provas
cabais para desconstituir a materialidade do fato. E
desse ônus ela não se desincumbiu.
A pessoa que tem o seu nome sujeito a restrição em
órgãos  de  proteção  ao  crédito  suporta  indiscutível
constrangimento,  ultrapassando  a  seara  de  mero
dissabor, tornando-se inquestionável o dano moral, o
qual desafia adequada reparação, porquanto, sem o
conhecimento dos fatos à sua volta, e sem contribuir
para  a  sua  ocorrência,  é  lesionado  nas  esferas  da
honra objetiva e subjetiva.
E, como toda lesão exige reparação, visto ser essa a
única forma de compensar o dano sofrido, porquanto
houve violação do patrimônio subjetivo da autora da
ação,  forçoso  reconhecer  o  dever  de  indenizar  na
hipótese. É cediço, portanto, ser a honra subjetiva a
valoração havida por cada um de si próprio, pois, ao
ser  ferida,  o  conforto  encontrar-se-á  pela  via
indenizatória.
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Nesse compasso, a indenização por dano moral deve
ser  fixada  em  quantia  que  compense  a  dor  ou  o
sofrimento  suportado  pela  parte  ofendida
(destaquei).

Deste  modo,  em  verdade,  inexistem  quaisquer
reparos  a  ser  procedidos  no  provimento  singularmente  exarado  nesta  instância
revisora, porquanto proferido em consonância, não apenas com os limites objetivos
fincados  através das razões recursais, mas também com o matéria jurídica deduzida.

Com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  mantenho
todos os termos decisórios constantes. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.     

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           
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