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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003283-46.2012.815.0251
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Dinaldo Batista da Silva  
ADVOGADO: Estevam Martins da Costa Neto 
APELADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Ricardo Sergio Freire de Lucena  

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  AÇÃO POLICIAL. ERRO NA EXECUÇÃO. INVASÃO DE
DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.  CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE EM RELAÇÃO AO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO, QUE FOI ARBITRADO EM VALOR IRRISÓRIO,
CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO  CONCRETO.
MAJORAÇÃO.  CABIMENTO.  MODIFICAÇÃO  DO  DECISUM
APENAS NESSE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO
DE MINORAÇÃO DESACOLHIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Para a fixação do valor devido a título de reparação moral, o
magistrado deve-se guiar pelo binômio compensação/punição.
O valor tende a refletir  uma satisfação pela dor sofrida, mas
não  um  lucro  fácil  ao  lesado.  Por  outro  lado,  deve  ter
envergadura  para  servir  de  punição  ao  causador  do  dano,
sobretudo  como  fator  de  desestímulo  a  novas  condutas  do
gênero,  tomando-se  como  base  a  capacidade  financeira  do
ofensor.

2. Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão-somente nas hipóteses
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em  que  a  condenação  revelar-se  irrisória  ou  exorbitante,
distanciando-se  dos  padrões  de  razoabilidade,  o  que  se
evidencia no presente caso.

3. Uma vez fixado em consonância com a norma processual
civil  vigente,  não há que se falar  em reforma do percentual
estabelecido no 1º grau, a título de honorários advocatícios.

4. Provimento parcial do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar
provimento parcial à apelação. 

Trata-se de  apelação cível  interposta  por  DINALDO BATISTA
DA SILVA contra sentença (f. 90/93) do Juízo da 4ª Vara da Comarca de
Patos, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra
o ESTADO DA PARAÍBA, que julgou procedente a pretensão inicial, nos
seguintes termos:

“Pelo exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, com
fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, art. 269, I do CPC,
Julgo  Procedente os  Pedidos  postulados  pelo(a)  autor(a),  para
condenar o Estado da Paraíba ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete
mil reais) a título de danos morais, pelo que extingo o processo com
resolução do mérito.

Sobre os valores encontrados, incidirão juros de mora calculados com
base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  jutos  aplicados  à
caderneta  de poupança,  nos termos da regra  do art.  1º-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, desde a citação (art. 219
do CPC), e correção monetária calculada com base no IPCA, desde o
ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/1981, art. 1º, § 2º).

Condeno,  ainda,  a  promovida  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios,  que  fixo  em 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, tudo de acordo com as disposições legais atinentes à
matéria.” 

Na  apelação  (f.  96/99) o  autor postula  a  majoração  do
quantum indenizatório,  alegando  que  o  valor  fixado  na  sentença  ficou
aquém do ressarcimento devido, bem como dos honorários advocatícios.  
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Não foram ofertadas contrarrazões (f. 116).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito do apelo
(f. 108/111).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
            Relator

Não obstante a magistrada de primeiro grau tenha submetido o
decisum ao duplo  grau de jurisdição,  a sentença foi  líquida,  sendo a
condenação de valor certo e inferior ao limite estabelecido no § 2º do art.
475 do CPC/1973 (art. 496, § 3º, II, do CPC/2015). 

Portanto, descabe o reexame necessário da sentença. 

Dito isto, passo análise do recurso apelatório.

DINALDO BATISTA DA SILVA ajuizou  ação de indenização por
danos morais aduzindo que foi deflagrada uma operação policial no
Município de Patos/PB, visando o combate ao tráfico de drogas,
mas que, por erro injustificável e grosseiro, os agentes públicos
invadiram sua residência às 04h30min, arrombando as portas e
anunciando “voz de prisão” a todos que ali se encontravam. 

Assevera que os policiais fizeram uma verdadeira devassa em
sua residência, em busca de produtos de crimes e drogas, sem que se
preocupassem  em  verificar  com  exatidão  o  endereço,  nem  as  reais
características da pessoa procurada.

Relata,  ainda,  que  foi  humilhado  na  presença  de  seus
filhos menores, de sua esposa e de sua genitora, de 74 (setenta e
quatro) anos de idade, apesar de não te esboçado qualquer resistência,
e  que  os  policiais,  munidos  de  armas  de  grosso  calibre,  chegaram  a
destruir a porta de entrada da casa, sendo o fato amplamente divulgado
na impressa.

Ressaltou, ainda, que nunca foi processado na esfera criminal e
que o referido fato lhe causou desestruturação familiar, constrangimento e
sofrimento psíquico e ofensa à honra. 
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A Magistrada sentenciante consignou que “não há como afastar
a responsabilidade do Estado pelo erro causado pelos seus funcionários,
que ainda durante a madrugada adentraram a sua residência de arma em
punho, quebrando a porta de entrada e constrangendo os presentes, fato
este que, por si só, já causa um transtorno e angústia.”

Com esteio em tais premissas,  o Estado da Paraíba, apelado,
foi condenado a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título
de indenização por danos morais.

No caso em tela,  a irresignação do apelante se restringe ao
quantum fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.
Nesse  viés,  descabe  discutir  se  os  fatos  ensejaram  danos  morais,
importando analisar, tão somente, se o valor da indenização se  revelou
irrisório em cotejo com as circunstâncias que envolveram o caso.

Para a fixação do valor devido a título de  dano moral, o juiz
deve se guiar pelo binômio compensação/punição. O valor tende a refletir
uma satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil  ao lesado. Por
outro lado, deve ter envergadura para servir de punição ao causador do
dano, sobretudo como fator de desestímulo a novas condutas do gênero,
tomando-se como base a capacidade financeira. 

A indenização por dano moral deve representar para a vítima
uma  satisfação  capaz  de  amenizar  o  sofrimento  experimentado.  Sua
eficácia está na aptidão de proporcionar tal reparação em justa medida,
conforme o princípio da proporcionalidade, de modo que produza impacto
insuficiente no causador do mal,  a fim de evitar que venha a cometer
novamente o ato ilícito.

No dano moral, ao contrário do que ocorre no dano material,
inexiste  prejuízo  econômico,  possuindo a indenização  outro  significado.
Seu objetivo é duplo: satisfativo/punitivo. Por um lado, a paga em pecúnia
deverá  amenizar  a  dor  sentida.  Em  contrapartida,  deverá  também  a
indenização servir como castigo ao ofensor, causador do dano, incutindo-
lhe um impacto tal, suficiente para dissuadi-lo a um novo atentado.

O  valor da indenização é medido  pela  extensão do dano,
conforme estabelece o art. 944, do Código Civil Brasileiro; pelo grau de
culpa do ofensor, pela situação socioeconômica das partes, além de fixar-
se uma quantia que sirva de desestímulo ao ofensor para a renovação da
prática ilícita; de modo que a indenização não deixe de satisfazer a vítima,
nem seja insignificante para o causador do dano.
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O  dinheiro  não  é  suficiente  para  reparar,  de  maneira
satisfatória,  os  danos  moralmente  sofridos.  Todavia  serve  como  uma
compensação para quem foi atingido em sua moral por fatos a que não
deu  causa,  devendo  o  valor  da  indenização  ser  pautado  pela
proporcionalidade  e  razoabilidade,  levando-se  em  consideração  a
peculiaridade do caso concreto.

A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido
de que dois fatores devem ser observados: o compensatório e o punitivo.

Em lição sobre o tema, o professor Caio Mário da Silva Pereira,
dispõe que, quando da fixação de indenização, deve-se alcançar a:

1) punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico
da vítima, posto que imaterial;

2) pôr nas mãos do ofendido uma soma que não “pretium dolores”,
porém o  meio  de  lhe  oferecer  a  oportunidade  de  conseguir  uma
satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral,
seja mesmo de cunho material. (RJTJRGS, 172/179).

Ainda, quanto ao valor da indenização, o mestre Carlos Alberto
Bittar defende que:

A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita
o  comportamento  assumido,  ou  evento  lesivo  advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos  interesses  em conflito,  refletindo-se,  de  modo  expressivo,  no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve,
pois,  ser  a  quantia  economicamente  significativa,  em  razão  das
potencialidades do patrimônio do lesante.1

O professor Sílvio de Salvo Venosa, ao tecer comentários sobre
a fixação de um valor para o dano moral, aduz o seguinte:

O juiz avaliará a magnitude da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se
da prova, da realidade que o cerca e das máximas da experiência.
Ademais,  em se tratando de dano moral,  a mesma situação pode
atingir de forma diversa cada pessoa.

Levemos em consideração, também, que o artigo 948 do Código de
1916 dispunha: ‘Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor
mais favorável ao lesado.’ Desse modo, não atenderá a esse ditame a

1In Reparação civil por danos morais. RT, 1993, 3ª ed., p.233.
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indenização irrisória, que não traduza ressarcimento para a vítima ou
punição para o ofensor.  Da mesma forma, não pode ser admitida
indenização exagerada que se converta em enriquecimento injusto
em prol da vítima.2

Em ações  desta  natureza,  o  quantum  indenizatório  é  fixado
segundo o livre convencimento do juiz, de acordo com o caso que lhe é
apresentado, uma vez que não há critérios objetivos para sua aferição. 

Nesse  contexto,  observa-se  que  o  valor  da  indenização  tem
função  de  pena,  devendo  existir  uma  relação  de  razoabilidade  e
proporcionalidade.  Não se dispondo de sistema tarifado, cabe analisar-se
caso a caso, trabalhando-se com as operações inerentes, dentre elas a
posição econômica dos envolvidos, a presença de dolo ou culpa por parte
do  ofensor,  a  conduta  da  vítima  e,  em  especial,  os  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade.

Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto tão-somente nas hipóteses em que a condenação
revelar-se  irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que se evidencia no presente caso.

Perfilhando esse entendimento, eis precedente do STJ:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  DANOS  MORAIS.  NÃO  RENOVAÇÃO  DO  CHEQUE
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.  PROTESTO  INDEVIDO.
NEGATIVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
EXAGERO. AFASTAMENTO DE UM DOS MOTIVOS DE SUA FIXAÇÃO.
REDUÇÃO. Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de
forma  indevida  gerou  presunção  de  dano  moral,  o  que  tornou
desnecessária  a  análise  dos  pontos  questionados  em  embargos
declaratórios; - A não renovação do contrato de cheque especial não
pode ser imputada ao protesto indevido promovido pela recorrente.
Fato não comprovado nos autos; - Nos casos de protesto indevido de
título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; - Os valores arbitrados
a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ
quando fixados de modo irrisório ou exagerado; - Na espécie, o valor
mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização
pela não renovação do contrato de cheque especial. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (STJ;

2 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Responsabilidade Civil. vol. IV, 6ª ed., São Paulo: Atlas, 2006. pp.
286/287.
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REsp 1.059.663;  Proc.  2008/0112156-1; MS; Terceira Turma; Relª
Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 02/12/2008; DJE 17/12/2008). 

In casu, mostrou-se inconteste o grave constrangimento
e humilhação a que fora submetido o autor/recorrente, por culpa
exclusiva dos agentes do promovido que, sem mandado judicial e por erro
na  execução  da  operação  policial,  adentraram  bruscamente,  de
madrugada, na residência do autor, arrombando a porta e exigindo que
este ficasse  despido,  fato  que ocorreu  na presença  de  seus  filhos,  na
época menores de idade, e de sua esposa e genitora, esta pessoa idosa. 

Do  contexto  dos  autos,  extrai-se,  inequivocamente,  que  a
conduta  irresponsável  dos  agentes  do  réu resultou  em grave  dano de
ordem moral ao autor/apelante, que nunca, sequer, havia sido processado
criminalmente.

Além disso, há de se ponderar, para efeito de agravamento da
conduta praticada pelos agentes policiais, que, conforme comprovado nos
autos, inclusive através do depoimento de testemunhas, aqueles estavam
fortemente armados e chegaram a  apontar arma de fogo para o
autor e sua família, insistindo que este se chamava “pirulito”, além de
exigirem, na ocasião, que o autor ficasse despido, fatos presenciados
pelos filhos menores deste.

Imagine  um  cidadão  de  bem,  nunca  antes  processado
criminalmente, ser submetido a tão grave constrangimento e transtorno
emocional, de ter sua casa invadida indevidamente, com a porta da frente
violentamente arrombada, como se criminoso fosse, além de ser obrigado
na presença  de  todos  que ali  se  encontravam,  a  ficar  completamente
despido.  

Portanto,  levando  em  consideração  tais  aspectos  e  demais
peculiaridades do caso, assim como as indenizações fixadas por esta Corte
em casos semelhantes, entendo que a condenação no montante de R$
7.000,00 (sete mil reais), arbitrada pela juíza a quo, deve ser majorada
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor razoável a reparar a
extensão do dano, proporcionando satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem permitir o enriquecimento sem causa. 

Nesse contexto,  destaco  recente  acórdão deste Tribunal,  em
caso similar:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM
AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  INVIOLABILIDADE  DO  DOMICÍLIO
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  5º.,  XI,  DA  CF.  CONSTRANGIMENTO
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ILEGAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. É devida a indenização por
danos morais à quem teve seu domicílio invadido por policiais sem
que  haja  determinação  judicial  ou  em  situação  de  flagrância.
Evidente  o  constrangimento  sofrido.  Valor  arbitrado  razoável.
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 0000322-74.2010.815.0681, 1ª
Câmara Especializada Cível, Relator: Des. LEANDRO DOS SANTOS, j.
em 02-08-2016) 

Assim, estou persuadido de que a quantia de  R$ 50.000,00
(cinquenta  mil  reais)  se  mostra  em  consonância  com  o  dano  moral
perpetrado. 

Por fim, descabe falar em reforma do percentual estabelecido
no primeiro  grau  a  título  de  honorários  advocatícios,  uma vez  que
fixados em consonância com a norma processual civil vigente.

Isso posto, dou provimento parcial à apelação, majorando
o valor da indenização, fixada a título de danos morais, ao patamar de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)  e o  Excelentíssimo Doutor
CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA (Juiz de Direito Convocado, com
jurisdição  plena,  para  substitutir  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA, Promotora  de  Justiça
Convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 12
de dezembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                Relator 
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