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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  COM  PRECEITO  COMINATÓRIO,  DANOS 
MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA. 
ALEGADA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO 
APREENDIDO  EM  AÇÃO  DE  BUSCA  E 
APREENSÃO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. 
INSURGÊNCIA  LIMITADA  AO  RECONHECIMENTO 
DO ABALO PSICOLÓGICO. REVELIA DECRETADA. 
PRESUNÇÃO  RELATIVA   DE  VERACIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  DANO. 
APREENSÃO  DO  VEÍCULO  LEGAL  E  LEGÍTIMA. 
PAGAMENTO  REALIZADO  APÓS  04  (QUATRO) 
MESES  EFETIVADA  A  MEDIDA  LIMINAR. 
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA,  NESSE ASPECTO. 
PROVIMENTO DA SÚPLICA.

Em se tratando de liminar  de  busca e  apreensão,  a 
quitação  do  débito  e  do  saldo  devedor  posterior  ao 
cumprimento da medida não pode ensejar pedido de 
reparação por danos morais, mesmo que reconhecida 
a letargia da financiadora em proceder à devolução do 
bem.

Verificando-se que à parte foi devidamente assegurada 
a  reintegração  do  automóvel,  através  de  medida 
judicial,  inclusive, com fixação de  astreintes, descabe 
reconhecer  suposto  abalo  psicológico,  porquanto  a 
busca e apreensão anterior do bem tem  lastro fático-
jurídico bastante para dela afastar o caráter da ilicitude.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Banco Santander S/A,  em face 

da sentença que julgou procedente o pedido inicial posto na Ação de Obrigação de Fazer  

com preceito cominatório, danos morais e tutela antecipada movida por Maria Rizonete 

Fidelis de Lima. 

A autora ingressou com a referida ação alegando que teve contra si movida, 

pela  instituição  bancária  demandada,  ação  de  busca  e  apreensão,  tendo  em  vista 

encontrar-se, à época, inadimplente com o pagamento do financiamento de um veículo 

Ford Fiesta 2007/2008, placa MNT 7023-PB.

Afirma, em síntese, que, após o início daquela demanda, entrou em contato 

com a financiadora, visando pagar o débito, o que o fez, quitando o saldo remanescente 

no valor de R$ 3.982,13 (três mil, novecentos e oitenta e dois reais e treze centavos).

Ato contínuo, assevera que peticionou nos autos do processo de busca e 

apreensão,  informando  o  seu  adimplemento,  e  objetivando  a  reintegração  do  bem. 

Contudo, não logrou êxito, e viu-se compelida a ajuizar a presente demanda com vistas à 

devolução do automóvel anteriormente apreendido.

Às fls.  52, foi  concedida medida antecipatória determinando a entrega do 

bem  à  autora,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  sob  pena  de  multa  diária  de  R$  300,00 

(trezentos reais).

Sobrevindo a sentença, fls. 131/113, o pleito exordial foi julgado procedente, 

confirmando-se a tutela antecipada já deferida, condenando, ainda, o banco demandado 

ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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Arbitrou, ademais,  honorários advocatícios no percentual  de 18% (dezoito 

por cento) sobre o valor da causa. 

Inconformado, apelou o promovido, às fls. 139/152, insurgindo-se em face do 

reconhecimento do dano moral, bem como, alternativamente, requerendo sua minoração. 

Contrarrazões, fls. 191/199. 

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu não se tratar de 

hipótese opinativa obrigatória, fls. 205/207. 

É o relatório.  

VOTO

A priori, é de se consignar que o banco promovido restou revel na demanda, 

contudo, a presunção de veracidade da matéria articulada na inicial é relativa.

Sobre o tema, cito precedentes dos Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO NO INTERIOR 
DE  ÔNIBUS  COLETIVO.  FORÇA  MAIOR.  CASO  FORTUITO.  
EXCLUSÃO  DE  RESPONSABILIDADE  DA  EMPRESA 
TRANSPORTADORA.  CONFIGURAÇÃO.  DECISÃO  MANTIDA 
POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  REVELIA.  
PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1.  Este  Tribunal  já  proclamou  o  entendimento  de  que  fato  
inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus)  
constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa 
transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção 
desta Corte. Precedentes.
2.  Nos casos de revelia, ocorre apenas a presunção relativa 
de  veracidade  dos  fatos  afirmados  na  inicial,  devendo  o 
julgador atentar  para a prova dos fatos da causa,  podendo  
negar provimento ao pedido, como ocorreu no presente caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  531.739/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015) grifei
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  
CONVICÇÃO  DA  CORTE  DE  ORIGEM  FIRMADA  COM 
FUNDAMENTO  NOS  ELEMENTOS  FÁTICO-PROBATÓRIOS 
CONSTITUÍDOS NOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1.  É  inviável  a  este  Tribunal  Superior,  em  sede  de  recurso 
especial,  desconstituir  convicção  firmada  com  base  no  acervo  
fático-probatório (Súmula 7/STJ).
2. Ainda  que  operada  a  revelia,  o  efeito  da  presunção  de  
veracidade  dos  fatos  gerada  por  ela  é  relativo  e  pode  ser  
elidido pelos elementos constantes dos autos. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AgRg  no  AREsp  508.331/SC,  Rel.  Ministro  RAUL 
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  12/08/2014,  DJe 
02/09/2014) grifei

Outrossim,  ressalto  que  a  presente  insurgência  se  limita  ao 
reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial e, alternativamente, ao seu quantum.

Consoante relatado, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c dano moral 

movida por Maria Rizolene Fidelis de Lima, sob o argumento de que, após proceder a 

quitação total do débito de um financiamento de veículo, não foi reintegrada na posse do 

mesmo.

Ao  compulsar  os  autos  em  apenso  (Processo  nº  0000759-

97.2013.815.0071), constata-se que, em 24/04/2013, a empresa recorrente ajuizou ação 

de  busca  e  apreensão  c/c  pedido  liminar  contra  a  recorrida,  uma  vez  que  esta  se 

encontrava inadimplente em relação ao financiamento de um veículo Ford modelo Fiesta 

Sedan Flex, 2007/2008, placa MNT 7023, firmado entre as partes. A mora que ensejou a 

propositura da demanda,  por sua vez,  é comprovada através do histórico do contrato 

anexado à inicial, 14/15, bem como por meio da notificação  extrajudicial de fls. 16/18.

Liminar  de  busca  e  apreensão  concedida  e  efetivada  em  05/06/2015, 
conforme certidão circunstanciada colacionada também nos autos em apenso, fls. 34.

Posteriormente, em 14/10/2013, quando já em curso a ação de busca e 
apreensão, e após 04 (quatro) meses do bem apreendido,  liminarmente,  a autora 
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pagou as parcelas atrasadas e, ao mesmo tempo, quitou antecipadamente o restante do 

saldo devedor (fls. 19). 

Sob a alegação de não lograr êxito na devolução consensual do automóvel, 

a consumidora moveu a presente demanda em 25/10/15, ou seja, 09 (nove) dias após 
o pagamento do débito. 

Vê-se, portanto, que a autora estava inadimplente com a sua obrigação ao 

tempo do início da ação proposta pela financiadora, razão pela qual a medida tomada era 

lícita e justificável àquele momento, amparada legalmente pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Destarte, é forçoso ressaltar que "não constituem atos ilícitos os praticados  

em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido"  (art.  188, I,  do 

Código Civil). 

Como visto, a medida de busca e apreensão do automóvel foi proposta com 

lastro fático-jurídico bastante para dela afastar o caráter da ilicitude, não cabendo à parte 

valer-se de demanda judicial, após menos de 10 (dez) dias do pagamento de parcelas 

reconhecidamente devidas, para fins de obter indenização por suposto prejuízo moral. 

Sobre o tema, colaciono precedentes recentes dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  ATRASO  NO 
PAGAMENTO  DE  DETERMINADAS  PARCELAS.  PEDIDO  DE 
BUSCA E APREENSÃO DO BEM FINANCIADO. CONCESSÃO 
DE LIMINAR. POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DANO 
MORAL. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Mandado  de  busca  e  apreensão,  expedido  em  meio  à 
comprovada  inadimplência,  constitui  exercício  regular  de  
direito, não dando azo à ação de indenização por dano moral,  
nem material.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0672.13.041553-8/001, 
Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 26/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015) 
grifei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE -  
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS AUSENTES -  
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RESPONSABILIDADE CIVIL -  PRESSUPOSTOS -  CONTRATO 
DE  FINANCIAMENTO  CELEBRADO  ENTRE  AS  PARTES  -  
INADIMPLÊNCIA  -  VENDA  DO  VEÍCULO  ALIENADO 
FIDUCIARIAMENTE  -  INSUFICIÊNCIA  DO  PRODUTO  DA  
ALIENAÇÃO  PARA  QUITAÇÃO  INTEGRAL  DO  DÉBITO  -  
NEGATIVAÇÃO  -  EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIRETO  -  
AFASTAMENTO DA CONDUTA ILÍCITA.
De acordo com súmula nº 297 do STJ, "o Código de Defesa do  
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
A teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, o juiz poderá inverter o  
ônus  da  prova,  constatando  a  presença  de  um  dos  seus  
pressupostos  alternativos:  verossimilhança  das  alegações  do  
consumidor ou sua hipossuficiência técnica, sem algum dos quais  
o pedido deve ser indeferido.
Para que se condene alguém ao pagamento de indenização, seja  
por dano moral,  seja pelo de caráter material, é preciso que se  
configurem  os  pressupostos  ou  requisitos  da  responsabilidade 
civil,  que  são  o  dano,  a  culpa  do  agente,  em  caso  de  
responsabilização  subjetiva  e  o  nexo  de  causalidade  entre  a  
atuação deste e o prejuízo.
Se, quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão pela  
requerida, o débito da requerente era de R$24.657,53, e o valor  
de  mercado  do  veículo  alienado  fiduciariamente,  à  época,  era  
razoavelmente  inferior  a  esta  quantia  (R$20.472,00)  e,  ainda,  
apenas  as  despesas  decorrentes  da  alienação  já  somavam  a  
quantia  aproximada  de  R$1.800,00,  impende  concluir  que  o 
produto da alienação não foi suficiente para quitação integral da  
dívida, o que motivou a negativação do nome daquela.
Não  resta  dúvida  de  que  a  inscrição  do  nome  da  autora  nos  
cadastros  de  proteção  ao  crédito  foi  legítima,  agindo  a  ré  em  
exercício regular de seu direito, sendo improcedente, portanto, o  
pedido  declaratório  de  inexistência  de  débito  bem  como  o  
indenizatório pelos danos morais alegados.
Com efeito,  o  exercício  regular  de  direito,  por  se  tratar  de  
excludente  de  responsabilidade  civil,  afasta  a  ilicitude  da  
conduta que interfere na esfera jurídica alheia, ocorrendo na  
hipótese  em  que,  estando  demonstrada  a  existência  do  
débito,  o  credor  promove  a  restrição  creditícia.   (TJMG  - 
Apelação  Cível   1.0074.13.006365-9/001,  Relator(a):  Des.(a) 
Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
05/02/2015, publicação da súmula em 19/02/2015)  grifei

Apelação  cível. Ação  de  indenização  por  danos  morais.  
Agravo  retido  improvido.  Cerceamento  de  defesa.  Mérito.  
Ajuizamento de ação de busca e apreensão. Direito do credor.  
Inocorrência dos alegados danos morais. Precedentes. Apelo 
improvido. (Apelação  Cível  Nº  70063343693,  Décima  Terceira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira 
da Costa Vasconcellos, Julgado em 12/03/2015) grifei
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APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE POR 
ATO  JUDICIAL.  BUSCA  E  APREENSÃO  DE  VEÍCULO 
ADQUIRIDO  DE  BOA-FÉ.  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO 
CONFIGURADO.  Trata-se  de  examinar  recurso  de  apelação  
interposto  pela  parte  autora  em  face  da  sentença  de  
improcedência  proferida nos autos da ação de indenização por  
dano moral. Aquele que obtém medida judicial não pode ser  
responsabilizado  pela  sua  execução,  pois  a  partir  do  
momento  em  que  o  Estado,  através  do  Poder  Judiciário,  
autoriza a prática de um ato, retira da conduta do postulante  
qualquer  resquício de  ilegalidade, sob  pena  de  se  atribuir  à  
própria atividade jurisdicional culpa por eventual dano causado, o  
que  somente  é  possível  no  caso  de  comprovação  de  erro  
judiciário.  In  casu,  ainda  que  a  busca  e  apreensão  deferida  
liminarmente aos apelados em ação anulatória de negócio jurídico  
tenha sido posteriormente revertida em embargos de terceiro pelo  
apelante,  não  restaram  caracterizados  os  pressupostos  que 
ensejam  o  dever  de  indenizar.  Improcedência  mantida.  
APELAÇÃO  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70042319673, 
Sexta  Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,  Relator:  Sylvio 
José Costa da Silva Tavares, Julgado em 26/02/2015) grifei

Fora a ausência de ilicitude, cumpre observar que falta à vertente hipótese, 

igualmente, a comprovação do imprescindível requisito do evento danoso suportado pela 

recorrente, que autorize o ressarcimento por abalo psicológico. 

Logo,  não  obstante  a  decretação  de  revelia  do  banco  demandado,  ora 

recorrido,  é imperioso relembrar que o êxito da demanda indenizatória está condicionado 

à configuração da responsabilidade civil, cujos elementos se dividem em: conduta ilícita 

do réu; dano; e nexo de causalidade, sendo este o liame entre o prejuízo sofrido  e o ato 

culposo praticado.

Acerca  do  dano  moral,  sabe-se  que  seus  reflexos  são  de  difícil  

comprovação,  haja vista  seu caráter  predominantemente subjetivo.  De qualquer sorte, 

malgrado a complexidade de materializá-lo, cumpre à parte que o alega demonstrar os 

tormentosos fatos que permitem concluir por sua ocorrência. Outrossim, há de ressaltar 

que, ainda que se vislumbre uma situação desagradável, nem sempre o desgosto sofrido 

implicará ofensa passível de ser indenizada.
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Nesse norte, alerta SERGIO CAVALIERI FILHO:

[...]  só  deve  ser  reputado  como  dano  moral  a  dor,  vexame,  
sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira  
intensamente  no  comportamento  psicológico  do  indíviduo,  
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.  
Mero dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação ou sensibilidade 
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além 
de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho,  
no  trânsito,  entre  os  amigos  e  até  no  ambiente  familiar,  tais  
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o  
equilíbrio  psicológico  do  indivíduo.  Se  assim  não  se  entender,  
acabaremos  por  banalizar  o  dano  moral,  ensejando  ações  
judiciais  em  busca  de  indenizações  pelos  mais  triviais  
aborrecimentos.
[...] dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano  
moral quando estiverem por causa uma agressão à dignidade de  
alguém (Programa de responsabilidade civil, 3ª ed., p. 89).

Desse modo, delineados os fatos que ocorreram no caso em tela, impossível 

reconhecer o dano psicológico vindicado, notadamente porque 1) a medida de busca e 
apreensão foi legítima e legal; 2) a autora quitou a dívida após mais de 04 (quatro) 
meses do cumprimento do mandado liminar; 3) o pleito indenizatório foi deduzido 
09 (nove) dias após o pagamento do débito, prazo razoável para que a financiadora 
procedesse aos trâmites burocráticos para a devolução do bem.

Ademais, extrai-se que, mesmo que se reconheça a letargia da financiadora 

na devolução do veículo,  a recorrida obteve medida emergencial nos presentes autos, 

onde  foi  devidamente  fixada  multa  diária  objetivando garantir   seu  cumprimento,  não 

dando azo, reitere-se à exaustão, ao reconhecimento de abalo moral.

Ausente,  destarte,  qualquer  dano  indenizável,  DOU  PROVIMENTO  AO 
APELO, para excluir da condenação o prejuízo moral em primeiro grau.

Outrossim, considerando que ambos os litigantes decaíram do pedido, 
reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do Código de Processo 
Civil.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/01

R-J/0 

Desembargador José Ricardo Porto
 9


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO
	APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001427-68.2013.815.0071.
	Relator              : Exmo. Des. José Ricardo Porto.
	Apelante             : Banco Santander (Brasil) S/A

