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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO 
FINANCIADO.  DÍVIDA QUITADA.  REINTEGRAÇÃO  DE 
POSSE  INDEVIDA.  PRESTAÇÃO  COMPROVADAMENTE 
PAGA.  DANOS  MORAIS  CARACTERIZADOS.  VALOR 
ARBITRADO  COM  BASE  NOS  PRINCÍPIOS  DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

A apreensão  e  reintegração  indevida  de  veículo  objeto  de 
arrendamento mercantil por dívida quitada é suficiente para 
a  configuração  dos  danos  morais  e  para  dar  ensejo  à 
condenação ao pagamento de indenização a este título. 

A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com 
prudência,  segundo  o  Princípio  da  Razoabilidade  e  de 
acordo com os critérios apontados pela doutrina,  a fim de 
que não se converta em fonte de enriquecimento ilícito.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 
69/72, proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, 
nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  julgou  parcialmente 
procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de danos morais. 

Waldelice Pinho da Silva ajuizou ação indenizatória em face 
de  Santander  Brasil  Arrendamento  Mercantil S/A,  alegando  que  celebrou 
contrato  de  arrendamento  mercantil  com  o  promovido  para  aquisição  de 
automóvel, a ser pago  em 60 parcelas no valor de R$569,91 (quinhentos e sessenta 
e nove reais e noventa e um centavos). 

Afirmou que atrasou algumas prestações e, em decorrência 
do  inadimplemento,  pagou à  vista  no  dia  29/05/2008  todo  o  valor  em aberto, 
totalizando R$ 7.625,36 (sete  mil  seiscentos e  vinte e  cinco reais  e  trinta  e  seis 
centavos).  Alegou  que  as  demais  prestações  (vincendas)  vinham  sendo  pagas 
dentro da normalidade.

 Asseverou  ainda  que  depois  de  60  (sessenta)  dias  da 
quitação do débito, foi surpreendida com o comparecimento do oficial de justiça 
em  sua  residencia  para  efetuar  a  reintegração  de  posse  do  veículo  em 
cumprimento ao mandado do juízo da 6° Vara Cível  da Comarca de Campina 
Grande referente ao processo 001.2008.0097973.

Sentindo-se  lesionada,  pugnou  pela  condenação  da 
instituição financeira  ao  pagamento de  danos morais  no valor  de  R$ 20.400,00 
(vinte mil e quatrocentos reais).

Devidamente  intimado,  Santander  Brasil  Arrendamento 
Mercantil S/A  não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia.

Ao sentenciar, fls. 69/72, o juiz  a quo entendeu presentes os 
requisitos  ensejadoras  à  condenação  por  danos  morais,  em  consequência, 
condenou  o recorrente ao pagamento no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
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O apelante,  nas razões recursais de fls. 74/87, defende que 
“(...)  a  apelada  manteve-se  inerte  quanto  ao  adimplemento  tempestivo  de  uma  dívida  
regularmente contraída pela mesma, vindo a interpor a presente demanda com o fito único  
de se esquivar de um ônus totalmente legítimo a pessoa da apelada. (…) o juiz a quo não  
contrapôs as alegações arguidas pela empresa apelante em sede de defesa (…) as alegações  
arguidas  pela  apelada  em  sua  exordial,  não  perfazem  condição  necessária  que  enseje  
indenização por danos morais (...)” 

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão 
recorrida e  julgar  improcedente o pedido inicial  da apelada e,  caso  não seja  o 
entendimento, que o valor dos danos morais sejam minorados.

 
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 92/95).

Cota Ministerial acostada às fls. 101/104 sem manifestação de 
mérito.

É o breve relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Inicialmente cumpre esclarecer que o apelante em boa parte 
das  razões  recursais  infringiu  o  princípio  da  dialeticidade,  encontrando-se 
correlação com a decisão hostilizada apenas na parte  final  quando pugna pela 
minoração da condenação. 

Pois bem.

Contam  os  autos  que  Santander  Brasil  Arrendamento 
Mercantil S/A propôs ação reintegratória de posse em face da apelada Waldelice 
Pinho  da  Silva  devido  ao  inadimplemento  do  contrato  de  arrendamento 
mercantil.

A autora/apelada  pagou a  dívida no  valor  de  R$  7.625,36 
(sete mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) no dia 29/05/2009 
(fl. 10). 
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O auto de reintegração de posse de fl. 20 foi lavrado no dia 
29/07/2008, ou seja 60 (sessenta) dias após a quitação do débito.

Conforme se observa, o apelante se omitiu em comunicar ao 
juízo o pagamento do débito, o que trouxe grandes transtornos à recorrida, que 
ficou privada  da  posse  do seu veículo  que estava totalmente em dia  com seu 
pagamento.

O recorrente teve prazo suficiente (60 – sessenta dias) para 
solicitar  ao  juízo  da  6°  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande 
(001.2008.00979-73) a extinção do processo, o que não  o fez.  

Porquanto  foi  responsável  pelo  dissabor  que  a  apelada 
experimentou,  cabendo, portanto, punição pecuniária por não ter tido a devida 
cautela processual a fim de não lesionar moralmente a autora.  

O dano moral  é a lesão de interesses não patrimoniais  de 
pessoa física ou jurídica  provocada pelo fato lesivo, cuja indenização é um misto 
de satisfação compensatória e de pena.

Com o advento da Carta Constitucional de 1988, tornou-se 
expresso  o  direito  à  honra  e  sua  proteção,  ao  dispor  que  "são  invioláveis  a  
intimidade,  a  vida  privada,  a  honra  e  a  imagem  das  pessoas,  assegurado  o  direito  a  
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (artigo 5º, X). 

O dano extrapatrimonial suportado pela recorrida apresenta-
se  como  danum  in  re  ipsa.  A  reintegração  de  posse  de  veículo  que  estava 
devidamente em dia com o pagamento gera sentimentos  de repulsa,  desgosto, 
mágoa, extravasando a seara do mero aborrecimento ou dissabor.

Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho:

O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato  
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado  
o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou  
facti  que  decorre  das  regras  de  experiência  comum (In.  Programa  de 
Responsabilidade  Civil,  5.  ed.,  São  Paulo:  Malheiros,  2004,  p.  100)  – 
destaquei.

A  jurisprudência  responde  com  sensatez  nesse  sentido, 
vejamos:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE. 
APREENSÃO  INDEVIDA  DE  VEÍCULO.  DANOS  MORAIS 
CONFIGURADOS.  É  inegável  a  dor  sofrida  pela  consumidora  em 
razão  da  apreensão  indevida  de  seu  veículo.  (TJMG;  APCV 
1.0024.12.126264-6/001; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 10/04/2014; DJEMG  
28/04/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  PEDIDO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PRESTAÇÃO 
COMPROVADAMENTE PAGA. EXPROPRIAÇÃO DO VEÍCULO  DE 
PROPRIEDADE  DO  APELADO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL 
OBJETIVA.  DANOS  MORAIS  CARACTERIZADOS.  VALOR 
ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 
E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A apreensão e 
reintegração indevida de veículo objeto de arrendamento mercantil por 
dívida quitada é suficiente para a configuração dos danos morais e para 
dar ensejo à condenação ao pagamento de indenização a este título. O 
valor arbitrado a título  de  danos  morais deve ser razoável e levar em 
conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições dos 
ofendidos.  (TJMT; APL 33045/2013; Várzea Grande; Primeira Câmara Cível;  
Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas; Julg. 04/02/2014; DJMT 12/02/2014; Pág.  
21) 

DIREITO  CIVIL.  DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  DÍVIDA QUITADA ANTES 
DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO 
STJ.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  REDUÇÃO  DO  MONTANTE  DA 
INDENIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO DO APELO. A 
inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao 
crédito  gera  o  direito  à  indenização  por  danos  morais,  sendo 
desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios 
os efeitos nocivos da negativação.  Claramente o valor  de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais) é adequado a ressarcir os danos morais sofrido 
em razão da negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito 
e por ter sido privado da   posse do automóvel em razão   de uma ação   de   
reintegração    de    posse  também  ajuizada  indevidamente  . (TJPB;  AC 
0020813-41.2011.815.0011;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 15/04/2014; Pág. 13) 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE 
DE  VEÍCULO.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL. 
PARCELAS  APONTADAS  COMO  INADIMPLIDAS.  PAGAMENTO 
COMPROVADO.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  VALOR  PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL. 
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  EM  DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA. 
COMPENSAÇÃO. 1. O mero exercício do direito  de ação não enseja o 
dever  de  reparação.  Todavia,  o  cumprimento  de  mandado  de 
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reintegração  de  posse  de veículo, a despeito da ausência  de débito a 
justificar a medida, ocasiona a violação de direitos da personalidade, ao 
acarretar  abalos  extraordinários  de  ordem moral,  razão  pela  qual  se 
torna devida  a  condenação ao  pagamento  de indenização por  danos 
morais.  2.  A  fixação  do  quantum indenizatório  deve  ser  realizada 
mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração 
o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido 
e  as  condições  pessoais  das  partes  envolvidas,  havendo justificativa 
para a majoração ou minoração da verba quando não observados os 
princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade.  3.  É  descabida  a 
repetição  do  indébito  em  dobro,  no  caso  de  propositura  de  ação  de 
reintegração  de  posse  de  veículo,  uma  vez  que  os  valores  apontados 
como  devidos  servem  apenas  para  comprovar  a  inadimplência,  não 
havendo  cobrança  excessiva  ou  indevida.  4.  Formulando  a  parte  dois 
pedidos  e  sendo vencedora  em apenas  um deles,  resta  configurada a 
sucumbência recíproca, mostrando-se acertada a decisão que determina 
que cada parte arque com os honorários de seus respectivos advogados. 
5.  Recursos  de  apelação  conhecidos  e não  providos.  (TJDF;  Rec  
2011.07.1.013245-4;  Ac.  717.536;  Primeira  Turma  Cível;  Relª  Desª  Simone  
Lucindo; DJDFTE 03/10/2013; Pág. 76) 

Considerado  como  caracterizado  o  dano  moral,  resta  a 
análise de sua fixação.

A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante 
prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados 
a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau 
de culpa. Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e constitui um 
exemplo didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, 
porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ao 
mesmo  tempo,  objetiva  sancionar  o  lesante,  inibindo-o  em  relação  a  novas 
condutas, e por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo, que não pode 
ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a 
reincidência em conduta negligente.

Ademais,  já se decidiu que “O  juiz  deve  ser a  um só tempo  
razoável e severo, pois  só assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao  
lesado e de desincentivar a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente expressiva,  
sem que seja fonte de enriquecimento”  (Apelação Cível 253.723-1, Des. José Osório, 
JTJ-Lex 199/59).

 Desse  modo,  a  importância  de  R$  R$  5.000,00  (cinco  mil 
reais), a título de danos morais fixada na sentença merece ser mantida, posto que 
se mostra necessária e suficiente para compensar,  e de certa forma, amenizar o 
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sofrimento da parte, servindo como um fator de desestímulo para que o ofensor 
não volte a praticar novos atos de tal natureza.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO AO 
APELO, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 de setembro de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 114, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira 
Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  16 de setembro de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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