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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE 
TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DO NOME DOS 
CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. 
RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO. ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM COMO 
FORMA DE AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR. LEILÃO DO 
VEÍCULO. DÉBITO REMANESCENTE NÃO INFORMADO. 
VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, DO CDC. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
n. 4008363-69.2017.8.24.0000, da comarca de Tijucas (2ª Vara Cível), em que é 
Agravante Kelly Cristina Lube Mesquita e Agravado Rio Tibagi Fundo de 
Investimento.

A Quarta Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação 
unânime, dar provimento ao recurso. Custas de lei.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Des. 
Sérgio Izidoro Heil e Guilherme Nunes Born.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Des. Torres Marques
PRESIDENTE E RELATOR



                                          

2

Gab. Des. Torres Marques

RELATÓRIO

Kelly Cristina Lube Mesquita interpôs agravo de instrumento contra 

a decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e 

indenização por danos morais n. 0300434-55.2017.8.24.0072, ajuizada contra 

Rio Tibagi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, 

indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada do seu nome dos cadastros 

de inadimplentes.

Em suas razões, alegou ter devolvido amigavelmente o veículo 

financiado junto ao Banco Santander por não ter conseguido pagá-lo, cuja 

devolução serviria para que a venda do bem quitasse o saldo devedor, e que 

desde então não recebeu nenhuma notificação ou informação acerca de eventual 

saldo remanescente.

Sustentou que a parte contrária é cessionária do crédito que 

originalmente foi entabulado com a instituição financeira, e que também não foi 

informada sobre a cessão do crédito e a inscrição nos órgãos restritivos.

Diante disso, requereu a reforma da decisão e a consequente 

concessão da tutela de urgência para que seu nome seja retirado da lista de 

maus pagadores (fls. 1/43).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido 

(fls. 48/51).

Desprovido de contrarrazões (fl. 54), vieram os autos conclusos.
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VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

interlocutória que, nos autos da ação declaratória e indenizatória n. 

0300434-55.2017.8.24.0072, indeferiu a tutela de urgência para retirar o nome da 

autora dos cadastros de inadimplentes.

Inicialmente, ressalta-se que a tutela provisória de urgência, de 

natureza cautelar (conservativa), "será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo" (art. 300, do Código de Processo Civil).

Nesses casos, "a mera permanência no estado de insatisfação do 

direito, imposta pela duração do processo é causa imediata de danos 

irreparáveis ou de difícil reparação, que tornam inviáveis a prestação efetiva da 

tutela jurisdicional pretendida" (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil comentado. 5 ed – São Paulo: RT, 2017, p. 507).

Infere-se, portanto, que a concessão da tutela recursal, nesses 

casos, perpassa pelos requisitos aditivos do periculum in mora e do fumus boni 

iuris

No caso concreto, a parte agravante sustentou que desconhece o 

débito e que não fora notificada quanto à sua inscrição no cadastro de 

inadimplentes ou quanto à cessão de crédito efetivada. Tais alegações foram, 

inclusive, apresentadas em primeiro grau (fls. 2/4, dos autos de origem).

Denota-se do conjunto probatório acostado aos autos de origem e a 

este agravo que a autora/recorrente firmou contrato de financiamento com o 

Banco Santander (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.) em 

30/10/2011 (fls. 76/79 dos autos de origem) e que, dada a impossibilidade de 

adimplir o contrato, entregou o veículo à credora em 29/6/2012 (fl. 25).

Respectiva devolução constou que seria feito leilão do bem, e que o 

financiado "se compromete a liquidar o saldo devedor remanescente, inclusive 
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multas, juros, custas e honorários advocatícios, se houver".

A autora foi inscrita pela parte agravada por um débito vencido em 

27/7/2012, relativo ao contrato 20017508441 (fl. 31).

Pois bem.

Em relação à cessão de crédito, esta via processual é estreita e não 

autoriza incursão aprofundada na legalidade ou legitimidade das tratativas 

negociais. Denota-se, todavia, que a parte agravada informou, na origem, que 

juntaria a notificação da devedora a respeito da cessão (fl. 49 dos autos de 

origem), mas nada juntou aos autos, em confronto ao art. 290 do Código Civil.

Além disso, a certidão de fl. 83 dos autos de origem demonstra que 

o termo de cessão entre Aymoré e a parte agravada "foi microfilmado neste 

Cartório sob o número 557.673, em 31/1/2013, do livro B", no qual consta:

ACORDAM com a cessão, endosso e transferência de todos os direitos e 
obrigações com relação aos Créditos relacionados no anexo I a este 
instrumento pelo Cedente ao Cessionário nesta data, conforme condições 
acordadas no âmbito do Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Cessão e 
Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças entre o Cedente e o 
Cessionário também celebrado na presente data. A seguir relacionado (s): 
KELLY CRISTINA LUBE MESQUITA, CPF/CNPJ n. 04898175996, contrato n. 
20017508441. São Paulo, 13 de dezembro de 2012 (fl. 83).

Percebe-se, portanto, que essas tratativas são posteriores à 

inscrição da parte agravante no serviço de restrição ao crédito.

Isso, todavia, não impede o credor de exercitar seus direitos 

relativos ao valor obtido, consoante entendimento sedimentado no Superior 

Tribunal de Justiça:

[...] 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a 
ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de 
isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro 
do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Conforme 
o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de 
execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a 
legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela 
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prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por 
ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011) (AgInt no AREsp 1.020.806/RS, 
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 7/3/2017).

Ademais, eventual discussão à respeito da ausência de notificação 

da devedora, para ser incluída no rol de inadimplentes, a teor do disposto no art. 

42, § 2º, do CDC, é de responsabilidade do respectivo órgão mantenedor e não o 

credor propriamente. 

Sobre o assunto, "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes e proceder à inscrição" 

(Súmula 359 do STJ). 

No mesmo sentido:

[...] pacífico é o entendimento de que a comunicação compete ao órgão 
responsável pelo cadastro, e não ao credor ou à instituição financeira, 
afigurando-se inviável, na espécie, imputar responsabilidade ao recorrente pela 
ausência de aviso prévio sobre a inclusão do nome do devedor em cadastro de 
inadimplentes (REsp. n. 849.233/MT, Min. Hélio Quaglia Barbosa). (Apelação 
Cível n. 0000490-97.2013.8.24.0074, de Trombudo Central, Des. Luiz Cézar 
Medeiros, j. 6/6/2017).

O ponto principal, entretanto, é que o consumidor não foi informado 

acerca de eventual débito existente após o leilão do veículo entregue 

amigavelmente ao banco, em manifesto confronto com o art. 6º, III, do Código de 

Defesa do Consumidor e, nesse aspecto, não se pode exigir-lhe a prova de fato 

negativo, ônus que competia à parte contrária, nos termos do art. 373, II, do 

CPC.

O termo de entrega prevê que "no caso de saldo credor, o 

Credor/Arrendatário deverá comunicar o Financiado/Arrendatário, mediante 

ligação telefônica ou correspondência a ser remetida ao endereço constante no 

item II" (fl. 25), mas silencia a respeito da ciência ao saldo devedor, se verificado 

após o leilão.

A propósito, não se está diante de mora ex re (art. 397, caput, do 
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Código Civil) e sim mora ex persona (parágrafo único) e, portanto, caberia ao 

credor interpelar o devedor para exigir-lhe o pagamento da diferença.

Em melhor explicação, Caio Mário da Silva da Silva Pereira leciona:

Dá-se a mora ex persona, na falta de termo certo para a obrigação. O 
devedor não está sujeito a um prazo assinado no título, o credor não tem um 
momento predefinido para receber. Não se poderá falar, então, em mora 
automaticamente constituída. Ela começará da interpelação que o interessado 
promover, e seus efeitos produzir-se-ão ex nunc, isto é, a contar do dia da 
intimação (Código Civil de 2002, art. 397, parágrafo único).

A mora ex re vem do próprio mandamento da lei, independentemente de 
provocação da parte a quem interesse, nos casos especialmente previstos [...]. 
(in Instituições de Direito Civil. Volume II: Teoria Geral das Obrigações. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010, p. 302).

É, portanto, dever do credor notificar o devedor acerca de eventual 

débito remanescente, porquanto a devolução do bem e o valor obtido com a 

venda ficou à disposição do próprio credor e superveniente saldo em aberto 

deveria ser apresentado ao devedor, até porque, ainda que soubesse da 

existência da obrigação (an debeatur), sem acesso ao valor do leilão não seria 

sabedor do quantum debeatur.

Em caso semelhante, esta Corte já se manifestou nos seguintes 

termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA. 
ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM ANTE A INADIMPLÊNCIA. 
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DO 
AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCONFORMISMO 
DO AUTOR/ARRENDATÁRIO. VEÍCULO DEVOLVIDO COMO FORMA DE 
AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR. INVALIDADE DA MANUTENÇÃO DA 
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR/ARRENDATÁRIO NOS CADASTROS DE 
INADIMPLENTES. VALIDADE DA INSCRIÇÃO APENAS COM A 
INADIMPLÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE APÓS A VENDA DO BEM. 
NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÃO 
PROVIDA. "[...] nos casos em que o devedor fiduciário não consegue adimplir o 
pagamento a tempo e modo, e entabula acordo para entrega do bem para fins 
de quitação/amortização do saldo devedor, o credor fiduciário deve notificar, 
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aquele acerca de eventual dívida remanescente após a alienação do veículo, 
previamente à inscrição nos cadastros de maus pagadores. Assim, ausente 
essa formalidade, não se afigura legítima a inscrição do nome do consumidor 
nos referidos cadastros de proteção ao crédito, ainda que exista, realmente, 
saldo devedor em favor da financeira, por haver nítida violação ao dever de 
informação do consumidor (CDC, art. 6º, inciso III)" (Agravo de Instrumento n. 
2013.082988-8, de Lages, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 24.06.2014). 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Agravo de Instrumento n. 
0148992-35.2015.8.24.0000, de São João Batista, Des. Altamiro de Oliveira, j. 
16/8/2016).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
INTERLOCUTÓRIO QUE DENEGA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA 
RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA 
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO 
POR TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM E CONFISSÃO DE DÍVIDA. 
AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE PARA A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A 
TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR, ACERCA DE 
EVENTUAL DÉBITO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO A QUE SE 
COMPROMETEU EXPRESSAMENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 
INADIMPLENTES. MEDIDA ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE 
INFORMAÇÃO. EXEGESE DO ART. 6º, INCISO III, DO CDC. DECISÃO 
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de 
Instrumento n. 2012.004189-0, de Lages, Des. Dinart Francisco Machado, j. 
9/7/2013).

Diante disso, razão assiste à agravante quanto à pretensão em ver 

seu nome excluído do cadastro de inadimplentes.

Por fim, quanto à verba advocatícia recursal, embora a decisão 

agravada tenha sido publicada já na vigência do Código Fux, cuida-se de ato 

judicial sem a fixação de honorários na origem (art. 85, § 1º, do CPC), razão por 

que descabe seu arbitramento neste grau de jurisdição.

A respeito, colhe-se dos julgados da Corte Superior:

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 
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85, § 11, do CPC/2015, quando simultaneamente se apresentarem os seguintes 
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou 
em vigor o novo Código de Processo Civil, b) recurso não conhecido 
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado 
competente e c) condenação a honorários advocatícios desde a origem, no feito 
em que interposto o recurso [...] (AgInt no AREsp 1.074.388/ES, Min. Antonio 
Carlos Ferreira, j. 8/2/2018).

Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para 

deferir a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar (conservativa) e, com 

isso, determinar que a parte agravada retire o nome da agravante dos órgãos de 

proteção ao crédito pelo débito descrito nos autos de origem, bem assim se 

abstenha de inclui-lo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em 

caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
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