
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006252-45.2014.815.2003 — 4ª Vara Regional de Man-
gabeira.
RELATOR :  João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henri-
ques de Sá e Benevides.
Apelante: José Francisco de Souza Filho.
Advogado: Gerson Dantas Soares (OAB/PB 17.696).
Apelado: Rio Tibagi – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não apdroniza-
dos.
Advogado: Acácio Fernandes Roberedo (OAB/SP 89.774).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INE-
XISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE BEM ADQUIRIDO EM
FINANCIAMENTO. VENDA EM LEILÃO. SALDO RE-
MANESCENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO
QUE PRETENDE REAVER O DÉBITO. DÍVIDA LEGÍTI-
MA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMEN-
TO.

—  Com efeito, o acordo formulado entre a Aymoré e o promovente
(fl. 109) não pode repercutir na esfera de direitos da promovida Rio
Tibagi, posto que não foi intimada a participar dos termos da avença e,
através de cessão de crédito até então válida, é credora do débito em
desfavor do promovente/apelante.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribu-
nal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apela-
ção. 

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  José Francisco de
Souza Filho contra sentença de fls. 134/137, proferida nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A e Rio Tibagi – Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios não padronizados, que julgou improcedente o pedido inicial
em relação à Rio Tibagi. Em relação à Aymoré, o processo foi extinto ante a homologa-
ção de acordo com o autor. 



Alega o apelante que foi indevida a inclusão do seu nome no rol
de maus pagadores haja vista que realizou a entrega amigável do veículo, no entanto,
não foi informada de que havia saldo remanescente. Aduz, ademais, que faz jus a uma
indenização por danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença (fls.144/151).

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 156.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 163/165, não opi-
nou porquanto ausente interesse público que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

VOTO

Afirma o autor que celebrou com Aymoré um contrato de finan-
ciamento de veículo, no valor de R$ 23.222,82 (vinte e três mil, duzentos e vinte e dois
reais e oitenta e dois centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 613,41 (seis-
centos e treze reais e quarenta e um centavos).

Após  algumas  parcelas,  o  promovente  não  pode  mais  honrar
com seus compromissos em razão de dificuldades financeiras e procurou a referida ins-
tituição para entregar, de forma amigável, o veículo financiado.

Em 28 de março de 2011, o promovente/apelante devolveu o ve-
ículo conforme Termo de Entrega amigável (fl. 21) para que a Aymoré procedesse à
venda extrajudicial do bem por meio de leilão.

Ocorre que a partir de novembro de 2012, o autor passou a rece-
ber cobranças da instituição financeira chamada Rio Tibagi, sob a alegação de existir
saldo remanescente em relação ao bem já leiloado. Entretanto, afirma que não foi comu-
nicado a respeito da data do leilão, nem da existência de saldo remanescente, de modo
que a cobrança é indevida.

Ora, a alegação do apelante de que não tinha conhecimento de
valor remanescente não pode prosperar, pois no Termo de Entrega Amigável celebrado
com a Aymoré há expressa menção de que o arrendatário “se compromete a liquidar o
saldo devedor remanescente, inclusive multas, juros, custas e honorários advocatícios”
(fl.21). Ou seja, havia o mínimo de expectativa por parte do promovente de que poderia
restar valores em relação ao contrato de financiamento.

Na verdade, após a venda do veículo em leilão por R$ 13.000,
00 (treze mil reais) (fl. 91), consoante documento de fl. 22 dos autos, houve a cessão do
crédito da Aymoré para a Rio Tibagi, que passou a ser a credora do valor remanescente
do veículo.

Com efeito, o acordo formulado entre a Aymoré e o promovente
(fl. 109) não pode repercutir na esfera de direitos da promovida Rio Tibagi, posto que
não foi intimada a participar dos termos da avença e, através de cessão de crédito até en-
tão válida, é credora do débito em desfavor do promovente/apelante.



Neste sentido, não pode a promovida Rio Tibagi ser impedida de
satisfazer o seu crédito em razão de acordo extrajudicial, homologado à fl.121, entre o
promovente e a primeira promovida Aymoré. Conforme bem pontuou a sentença recor-
rida o art.293 do Código Civil determina o seguinte:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo deve-
dor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedi-
do. 

Assim, é legítima a inscrição do nome do autor na Serasa em de-
corrência de dívida legítima e existente em favor do cessionário, no caso, a Rio Tibagi,
pois, repise-se, não houve nenhum questionamento a respeito da legalidade da cessão de
crédito realizada entre a Aymoré e a apelada, razão pela qual não há óbice à produção
de seus efeitos. 

A partir dessa premissa, forçoso concluir que o apelante não faz
jus à indenização por danos morais, diante da patente configuração da dívida em favor
da promovida. 

Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍ-
VEL, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevi-
des) (Relator) e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar
Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  José Francisco de
Souza Filho contra sentença de fls. 134/137, proferida nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento S/A e Rio Tibagi – Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios não padronizados, que julgou improcedente o pedido inicial
em relação à Rio Tibagi. Em relação à Aymoré, o processo foi extinto ante a homologa-
ção de acordo com o autor. 

Alega o apelante que foi indevida a inclusão do seu nome no rol
de maus pagadores haja vista que realizou a entrega amigável do veículo, no entanto,
não foi informada de que havia saldo remanescente. Aduz, ademais, que faz jus a uma
indenização por danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença (fls.144/151).

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 156.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 163/165, não opi-
nou porquanto ausente interesse público que recomende sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 08 de novembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator


