
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0079479-45.2012.815.2001 — 5ª Vara Cível da Capital.
Relator :Dra. Vanda Elizabeth Marinho, juíza convocado para substituir o Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante :Inaldo Andrade Souza do Nascimento.
Advogado :João Alberto da Cunha Filho.
Apelada :Lojas Renner S/A.
Advogado :Júlio César Goulart Lanes.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  — 
INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES  — 
CONSTATAÇÃO  DO  DÉBITO  —  INSCRIÇÃO  DEVIDA  — 
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE — MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA — PRECEDENTES — SEGUIMENTO NEGADO. 

— Estando demonstrada a regularidade da inscrição do nome da parte  
autora em cadastro de inadimplentes (SPC), em razão de débito junto a  
loja demandada, não faz jus o requerente à indenização pleiteada

Vistos, etc., 

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Inaldo Andrade Souza 
do Nascimento em face da sentença de fls. 62/64, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 
Capital, nos autos da Ação Indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor das Lojas 
Renner S/A.

Na sentença, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, por 
compreender serem inexistentes os danos alegados pela promovida. Condenou o autor ao 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil 
reais).

Inconformado,  o  recorrente  alega,  em  suma,  que  a  sentença 
incorreu em equívoco, já que restou nos autos comprovada a manutenção indevida do seu 
nome em cadastro de inadimplentes. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para que 
seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 78/84.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer de fls. 89/90, opinou pelo provimento do recurso, “a fim de que seja julgado 
procedente o pedido de indenização por danos morais (...)”.

                                      É o relatório.
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Decido. 

O autor, ora recorrente, propôs a presente ação de indenização por 
danos morais c/c declaração de inexistência de débito, alegando, em síntese, que mesmo 
estando em dia com a promovida, a instituição credora incluiu indevidamente seu nome 
em órgão de proteção ao crédito (SPC). 

Em resposta, a promovida trouxe aos autos os documentos de fls. 
35/36,  onde se percebe que há duas inscrições em nome do autor,  no SPC Nacional, 
referentes  a  débitos  junto  a  instituições  financeiras  diversas,  constando  o  nome  da 
empresa promovida somente no rol das inscrições canceladas. 

Na sentença, o Juízo  a quo julgou  improcedente o pedido, nos 
seguintes termos: 

“Dessa feita não merece guarida o pedido autoral de declaração de inexistência 
de débito,  com a devida baixa da negativação, posto que, o referido débito 
discutido nos autos já restou excluído, em 15/09/2011, conforme se extrai do 
documento às fls. 35/36.
Quanto ao pedido de indenização pelos danos morais suportados, concluo que 
não se verificou constrangimento a ser alçado à hipótese de dano de natureza 
moral.
É certo que, para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença dos 
seguintes  requisitos,  segundo  impõe  o  art.  14  do  CDC:  a)  relação  de 
causalidade  entre  conduta  do  agente  e  o  dano;  b)  resultado  lesivo 
experimentado pela vítima. 
(...)
Nesse palmilhar, não tendo o autor comprovado a ocorrência de qualquer ato 
ilícito  ou  a  existência  do  alegado  dano  moral,  não  há  o  que  se  falar  em 
indenização por danos não patrimoniais, vez que os aborrecimentos suportados 
são inerentes às práticas comerciais.  
(...)
Pelo exposto, com base no art. 269, I do CPC, julgo IMPROCEDENTES os 
pedidos destes autos.

 (...)”

Pois bem. 

O que se percebe da análise dos autos é que não houve a prática 
de qualquer ato ilícito por parte da demandada, posto que o registro constante no banco 
de  dados  do  SPC  (fl.  11),  refere-se  a  débito  efetivamente  vencido  em  07/02/2008 
(contrato n. 501413332), com data de inclusão em 27/03/2008.

De se atentar,  ainda,  que logo após o adimplemento do débito, 
através da quitação do parcelamento acordado entre as partes em 26/08/2011, a inscrição 
foi devidamente excluída em 15/09/2011 (fl. 35), ou seja, em prazo razoável. Como bem 
posto pelo juízo a quo: 

“Portanto,  mesmo que  não  se  negasse o aborrecimento experimentado pelo 
promovente, este não se traduziria em dano capaz de alterar seu ânimo interior, 
até porque comprova o pagamento das parcelas em 26/08/2011 e seu nome foi 
excluído  do  cadastro  de  inadimplentes  em  15/09/2011,  dentro  de  prazo 
razoável, conforme jurisprudência do STJ:
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Responsabilidade  civil.  Dados  do  consumidor  constantes  de  cadastro  de 
proteção ao crédito mesmo após o pagamento do débito. Correção em prazo 
razoável. Conduta típica do art. 73 da Lei n.º 8.078/90 não caracterizada.
I  –  A expressão  "imediatamente",  constante  do  tipo  do  art.  73  da  Lei  n.º 
8.078/90  deve  ser  interpretada  caso  a  caso.  A correção  de  dados  sobre  a 
inadimplência do consumidor em cadastro de restrição ao crédito pode ser feita 
dias depois do pagamento, se as circunstâncias do caso indicarem ser razoável 
o prazo.
II – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 350.506/MG, Rel.  Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2002, DJ 19/12/2002, p. 361)” 

Desse modo, conclui-se que a inclusão do nome do autor no SPC 
se deu de forma legítima, assim como também, de forma diligente e em prazo razoável, a 
demandada  solicitou  a  exclusão  do  seu  nome,  tão  logo  registrada  a  quitação  do 
parcelamento acordado com o mesmo.

Assim, não restou comprovado nos autos a prática de qualquer ato 
ilícito por parte da instituição credora, tampouco do nexo de causalidade entre a conduta 
da promovida e os aborrecimentos experimentados pelo autor, motivo pelo qual não há o 
que se falar em indenização por danos morais. 

Sobre o tema, os seguintes precedentes análogos: 

DANO  MORAL.  INSCRIÇÃO  DEVIDA  JUNTO  AO  SERVIÇO  DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO -  SPC.  INDENIZAÇÃO INDEVIDA.  Estando 
demonstrada a regularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro 
de inadimplentes ¿ SPC, em razão de débito junto a loja demandada, não faz 
jus o requerente à indenização pleiteada. Sentença mantida por seus próprios 
fundamentos.  RECURSO  IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71001234830, 
Segunda  Turma Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Clovis  Moacyr 
Mattana  Ramos,  Julgado  em  21/03/2007)  (TJ-RS  -  Recurso  Cível: 
71001234830  RS,  Relator:  Clovis  Moacyr  Mattana  Ramos,  Data  de 
Julgamento: 21/03/2007, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 02/04/2007)

DANO MORAL. INSCRIÇÃO DEVIDA JUNTO AO SPC. INDENIZAÇÃO 
INDEVIDA.  DANO  MORAL.  INSCRIÇÃO  DEVIDA  JUNTO  AO  SPC. 
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  Estando  demonstrada  a  regularidade  da 
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes junto ao SPC, 
não faz jus o requerente à indenização pleiteada. Sentença confirmada por seus 
próprios  fundamentos.  Recurso  inominado  improvido.  (Recurso  Cível  Nº 
71000755983,  Segunda  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator: 
Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 16/11/2005)

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustras,  mormente  em 
razão dos precedentes firmados sobre o tema, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, 
nos termos do art. 557, caput, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. 

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015.

Vanda Elizabeth Marinho
Juíza convocada
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