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A  C  Ó  R  D  Ã  O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0076574-67.2012.815.2001
Origem : 3ª Vara da Comarca da Capital 
Relatora                  : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Jandilson Alves de França 
Advogado : Itaciara Lucena Cirne(OAB/PB 15.846) 
1°Apelado    : Serasa S/A 
Advogado : Selma Lírio Severi(OAB/SP 116.380)
2°Apelados    : Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil e BFB 
Leasing S/A
Advogado : Luis Felipe Nunes Araújo(OAB/PB 16.678)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE 
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
DA SERASA. ACOLHIMENTO.

A  Serasa  caracteriza-se  como  mera  receptadora  de 
informações, atuando tão somente: “no armazenamento 
e repasse de dados a ela fornecido”,  não podendo ser 
responsabilizada  pela  inclusão  indevida  por  débito 
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inexistente.

MÉRITO.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  DE 
VEÍCULO.  DEVOLUÇÃO  AMIGÁVEL  DO  BEM. 
SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO  DE  INFORMAÇÃO  AO 
CONSUMIDOR.  DANOS  MORAIS 
CARACTERIZADOS.  IMPOSSIBILDIADE  DE 
DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO. 
BANCO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE SALDO 
DEVEDOR.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA 
CONFIGURADA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
COMPENSADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

Não houve qualquer comprovação por parte do banco, 
no sentido de demonstrar que o procedimento de venda 
do bem, com a demonstração do apurado com o leilão, o 
abatimento da dívida e, principalmente, a demonstração 
de  que  o  consumidor/autor  fora  de  tudo  cientificado, 
inclusive do saldo remanescente.

A instituição  financeira  deve  indenizar  o  consumidor 
por  danos  morais  se  procede  a  inscrição  de  seu 
patronímico  junto  ao  banco  de  dados  de  órgão  de 
proteção  ao  crédito  após  a  entrega  amigável  do  bem, 
sem provar a existência de saldo devedor que justifique 
a inclusão da negativação.

Decaindo a parte autora de metade do pedido,  aplicam-
se os preceitos do art. 21,  caput, do Código de Processo 
Civil,  devendo  os  honorários  advocatícios  serem 
compensados.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  acolher  a 
preliminar  de  oficio  e  declarar,  a  ilegitimidade  passiva  da  serasa.  No 
mérito,  conhecer do Recurso e dar-lhe provimento parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Jandilson 
Alves de França,  hostilizando sentença (fls. 63/71) do Juízo da 3ª Vara da 
Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  Anulatória  de  Débito  c/c 
Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  ajuizada  em  face  da  Cia 
Itauleasing de Arrendamento Mercantil,  BFB Leasing S/A e Serasa S/A, 
julgou improcedentes os pedidos. 

Em suas razões,  fls.  73/80,  o recorrente sustenta que a 
BFB  Leasing  não  informou  a  existência  de  saldo  devedor,  mas  apenas 
negativou seu nome, tendo assim sofrido dano moral.

Acrescenta  que,  em  face  da  ausência  de  débito  a  ser 
pago,  inexiste  direito  de  efetuar  a  negativação.  Por  fim,  postula  o 
provimento do apelo. 

Contrarrazões da  Serasa S/A, fls.  86-97, pugnando pela 
manutenção da sentença. 

Sem o oferecimento de contrarrazões por parte da  Cia 
Itauleasing  de  Arrendamento  Mercantil  e  BFB  Leasing  S/A,  consoante 
certidão, fl. 107. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 
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99/100, opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Preliminar, de ofício, de ilegitimidade passiva da Serasa.

A  Serasa  caracteriza-se  como  mera  receptadora  de 
informações, atuando tão somente: “no armazenamento e repasse de dados 
a ela fornecido”, não podendo ser responsabilizada pela inclusão indevida 
por débito inexistente.

Nesse sentido:

FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  Inocorrência.  A  autora  foi 

obrigada a ajuizar a presente demanda para solucionar o equívoco 

da Administração. Ajuizamento da execução, que gerou a inscrição 

do  nome  da  autora  no  SERASA,  ocorrido  cinco  meses  após  a 

quitação  da  dívida.  Preliminar  rejeitada.  ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Pretensão da ré de incluir o SERASA no polo passivo da 

demanda. Inocorrência. Órgão que se caracteriza meramente como 

receptador de  informações,  armazenamento e  repasse  de  dados. 

Preliminar  rejeitada.  FALTA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA. 

Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões 

recursais que impugnam especificamente a sentença. Observância 

do art.  514 do  CPC.  Preliminar  rejeitada.  RESPONSABILIDADE 

CIVIL.  Dano moral.  Cobrança e  inscrição indevida do nome da 

autora no SERASA. Sucessão de equívocos incontroversos por atos 

praticados pelo ente público. Aborrecimentos que superam os do 
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mero  cotidiano.  DANOS  MORAIS.  Quantum  reparatório. 

Redução.  Proporcionalidade  e  razoabilidade.  Necessidade  de  se 

considerar as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do 

ofensor, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e 

a reprovabilidade da omissão do ente público. Sentença alterada, 

neste  aspecto.  CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

Sentença  que  não  consignou  a  forma  de  atualização  do  débito. 

Incidência da correção desde a data do arbitramento (Súmula nº 

362 do STJ) e dos juros de mora desde a data do ilícito (Súmula nº 

54 do STJ e art. 398 do CC). Cálculo conforme a redação conferida 

pela Lei nº 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei nº 9494/97, até 25/03/2015, 

aplicando-se  após  a  correção  monetária  pelo  IPCA-E e  juros  de 

mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIN 4357. 

LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  Inocorrência.  Não  configuração  de 

inequívoco abuso e de conduta dolosa, em detrimento do trâmite 

processual.  Precedentes  do  C.  STJ.  Sentença  alterada,  em  parte. 

Recursos  da  autora  e  da  ré  parcialmente  providos.  (TJSP;  APL 

0003845-97.2013.8.26.0547; Ac. 9106828; Santa Rita do Passa Quatro; 

Segunda Câmara de  Direito Público;  Rel.  Des.  Claudio Augusto 

Pedrassi; Julg. 14/01/2016; DJESP 21/01/2016)

Razão pela qual,  acolho a preliminar e excluo a Serasa 
da lide.

Passo à análise do mérito.

Exsurge dos presentes autos que o autor celebrou, em 
27/10/2008,  com a instituição financeira  (BFB Leasing)/ré  um contrato  de 
arrendamento  mercantil  de  veículo,  no  valor  total  de  R$  16.500,00, 
parcelado em 60 vezes de R$ 523,64, fl. 13/14.

Segundo o promovente, depois de ter pago três parcelas, 
devolveu amigavelmente o veículo ao banco, fl. 26. Mas foi surpreendido 
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como a negativação de seu nome junto à Serasa, fl. 12, por um dívida no 
valor de R$ 7.534,00.

É cediço que em contrato de arrendamento mercantil, a 
devolução do bem não implica em quitação da dívida, sendo o valor obtido 
com  sua  venda  utilizado  para  amortização  do  saldo  devedor.  Assim, 
eventual restante deve ser quitado pelo consumidor.

Portanto,  a  entrega  voluntária  e  amigável  do  veículo, 
objeto de garantia do contrato pelo devedor fiduciário, não o exime de arcar 
com o saldo  devedor  eventualmente  existente  após  a  alienação do  bem, 
mediante leilão, visando à restituição do quantum emprestado.

Assim,  existe  a  possibilidade  de  inscrição  do  nome 
daquele que financiou o bem no cadastro de inadimplentes, em razão de 
exercício regular de direito pela instituição.

Entretanto,  é  de  sabença  geral  também  que  todas  as 
medidas  para  cientificação  do  consumidor  sobre  o  processo  de  venda  e 
abatimento  da  dívida  é  imprescindível.  E,  ainda,  para  eventual  saldo 
devedor.

Nos autos em liça, não houve qualquer comprovação por 
parte do banco, no sentido de demonstrar que o procedimento de venda do 
bem, com a demonstração do apurado com o leilão, o abatimento da dívida 
e, principalmente, a demonstração de que o consumidor/autor fora de tudo 
cientificado. Inclusive do saldo remanescente.

Desta  forma,  não  poderia  o  banco  tomar  qualquer 
medida, como fez, sem que antes tenha informado o consumidor, restando 
configurado, por consequência,  o ato ilícito e,  consequentemente,  o dano 
moral.
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Na  esteira  desse  entendimento,  é  o  posicionamento 
jurisprudencial:

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA PARA AQUISIÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. 

NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  SALDO  DEVEDOR  APÓS  A 

ALIENAÇÃO  DO  VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE  DO  DÉBITO 

ANOTADO EM NOME DO AUTOR EM BANCOS DE DADOS DE 

ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. QUANTUM 

FIXADO ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE 

E  PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 

RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  1.  A  instituição 

financeira  deve  indenizar  o  consumidor  por  danos  morais  se 

procede a inscrição de seu patronímico junto ao banco de dados de 

órgão de proteção ao crédito após a busca e apreensão do veículo 

alienado  fiduciariamente,  sem  provar  a  existência  de  saldo 

devedor  que  justifique  a  inclusão  da  negativação.  2.  Para  o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser 

levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva 

e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma 

quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador 

do dano.  No caso,  mantém-se o  valor  da indenização por dano 

moral  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais).  3.  Recurso  conhecido  e 

desprovido. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça da Paraíba, em NEGAR PROVIMENTO ao 

apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento 

de  fl.  244.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 

00010374820108150251,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator 

DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 30-06-2016) 

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  COM 
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REPARAÇÃO  DE  DANOS.  CONTRATO  DE  ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA.  INADIMPLEMENTO.  DEVOLUÇÃO 

AMIGÁVEL  DO  VEÍCULO.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO 

AUTOR  EM  ROL  DE  INADIMPLENTES.  RÉU  QUE  NÃO 

CUMPRE  COM  O  DEVER  DE  INFORMAÇÃO  CLARA  E 

PRECISA  A  RESPEITO  DA  APURAÇÃO  DO  SALDO 

DEVEDOR. INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA PELO CREDOR 

ACERCA DO PREÇO APURADO NA VENDA DO VEÍCULO. 

DÍVIDA ILÍQUIDA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR ILIQUIDEZ 

DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAL. RECURSO 

PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71004711990, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

José  Ludwig,  Julgado  em  08/04/2014)  (TJ-RS  -  Recurso  Cível: 

71004711990  RS  ,  Relator:  Roberto  José  Ludwig,  Data  de 

Julgamento:  08/04/2014,  Primeira Turma Recursal  Cível,  Data  de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS  -  SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  - 

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR 

DE  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA  -  SENTENÇA  QUE 

DETERMINOU SEJA DEDUZIDO DA DÍVIDA O VALOR OBTIDO 

COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - DECISÃO EM 

CONSONÂNCIA  COM  A  PRÓPRIA  CAUSA  DE  PEDIR  E 

REQUERIMENTOS  FORMULADOS  NA INICIAL –  ADEMAIS, 

ARGUMENTOS  RECURSAIS  IMPERTINENTES  E 

CONTRADITÓRIOS  -  TESE  RECHAÇADA.  CONTRATO  DE 

ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  -  DEVOLUÇÃO  AMIGÁVEL  DO 

VEÍCULO  E  POSTERIOR  VENDA  EXTRAJUDICIAL  - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MUTUÁRIA A RESPEITO 

DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE -  FORMALIDADE 
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IMPRESCINDÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 43, § 2º, DO CDC - 

NEGATIVAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DO  NOME  DA AUTORA 

NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO CRÉDITO  -  ATO  ILÍCITO 

CONFIGURADO  -  EXEGESE  DOS  ARTIGOS  186  E  927,  DO 

CÓDIGO CIVIL -  DANO PRESUMIDO -  RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA -  ART.  14,  DO CDC - 

RECLAMO  PROVIDO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  - 

OBEDIÊNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA 

PROPORCIONALIDADE,  CONSIDERADAS,  AINDA,  AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - FIXAÇÃO EM TRÊS 

MIL REAIS, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DO 

EVENTO  DANOSO  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DA  DATA 

DESTA  DECISÃO  -  SÚMULAS  N.  54  E  362  DO  C.  STJ  - 

CONDENAÇÃO QUE NÃO DEVE SERVIR COMO FONTE DE 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E, AO MESMO TEMPO, DEVE 

CONSUBSTANCIAR-SE  EM  SANÇÃO  INIBITÓRIA  À 

REINCIDÊNCIA. "Na fixação da indenização por danos morais, 

recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o 

juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, 

com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, 

atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso." (STJ, 

REsp n. 135.202/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU de 19-5-98). 

ÔNUS  SUCUMBENCIAIS  –  REFORMA  DO  JULGADO  QUE 

ENSEJA  A  SUA  INV  […]  (TJ-SC  –  AC:  20090684229  SC 

2009.068422-9  (Acórdão),  Relator:  Cláudio  Valdyr  Helfenstein, 

Data  de  Julgamento:  26/09/2012,  Quinta  Câmara  de  Direito 

Comercial Julgado)

O dano moral, como sabido, deriva de uma dor íntima, 
uma comoção interna, um constrangimento gerado naquele que o sofreu e 
que  repercutiria  de  igual  forma  em  uma  outra  pessoa  nas  mesmas 
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circunstâncias. Esse é o caso em tela, em que o recorrente viu-se submetido 
a uma situação de constrangimento, gerando evidentes prejuízos.

A indenização não só repara o dano, como também atua 
como  forma  educativo  pedagógica  para  o  ofensor  e  a  sociedade  e 
intimidativa também, de forma a evitar perdas e danos futuros. Daí porque 
o valor da condenação deve ter por finalidade dissuadir o réu infrator de 
reincidir em sua conduta,  observando sempre seu poder financeiro,  para 
então se estabelecer um montante tal que o faça inibir-se de praticar novas 
condutas dessa estirpe.

Nesse particular, o eminente doutrinador Carlos Roberto 
Gonçalves, em passagens exemplares, afirma:

"Em geral,  mede-se a indenização pela extensão do dano e não 

pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de 

culpa  também  é  levado  em  consideração,  juntamente  com  a 

gravidade,  extensão  e  repercussão  da  ofensa,  bem  como  a 

intensidade do sofrimento acarretado à vítima."

Com relação a fixação do quantum indenizatório, frise-se 
que o valor fixado a título de indenização por Dano Moral não pode ser 
ínfimo  ou  abusivo,  mas  proporcional  à  dúplice  função  deste  instituto 
indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e 
punição  do  ofensor,  para  que  não  volte  a  reincidir.  O  problema de  sua 
quantificação tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação 
de demandas, sem que existam parâmetros seguros para sua estimação. Em 
toda demanda que envolve o dano moral o magistrado se defronta com a 
perplexidade  ante  a  inexistência  de  critérios  uniformes  e  definidos  para 
arbitrar um valor adequadamente moral.

Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes 
que lhe confere o estatuto processual vigente, dos parâmetros traçados em 
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algumas leis e pela jurisprudência,  bem como das regras da experiência, 
analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada 
aos valores em causa.

Assim, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 
de dano moral,  quantia pertinente ao dano sofrido no caso em tela e em 
consonância com o posicionamento jurisprudencial.

Por  último,  com  relação  ao  pedido  de  declaração  de 
inexistência do débito, não há como julgá-lo procedente, visto que o banco 
demonstrou a existência da dívida, fls. 54/58, e a parte autora não trouxe 
documento comprovando sua quitação.

No  que  diz  respeito  à  distribuição  dos  ônus  de 
sucumbência, tenho que merece reforma a sentença recorrida.

Com  efeito,  no  caso  em  apreço,  ficou  caracterizada  a 
sucumbência recíproca entre as partes, já que a parte autora somente obteve 
êxito na metade dos pedidos.

Assim,  configurada  a  sucumbência  recíproca,  a 
obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuída 
proporcionalmente entre as partes litigantes, na forma prevista no artigo 86, 
caput do Código de Processo Civil.

Com  essas  considerações,  ACOLHIDA  A 
PRELIMINAR,  DE OFÍCIO,  EXCLUO A SERASA DA LIDA,  E   DOU 
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,  condenando  as  promovidas, 
solidariamente,  ao  pagamento  de  R$  3.000,00  a  título  de  dano  moral, 
corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, 
desde  a  citação,  bem  como  reconhecer  a  sucumbência  recíproca, 
determinando a compensação dos honorários advocatícios.   
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
no dia 13 de dezembro de 2016, conforme certidão de julgamento de f. 113, o 
Exmo.  Des.  Saulo Henriques de  Sá e  Benevides,  dele  participando,  além 
desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,(Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz). Presente à sessão, a Exma. 
Dra. Ana Cândida Campelo, Promotora de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 14 de dezembro de 2016. 

Desa.Maria das  Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A
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