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APELAÇÃO. AÇÃO DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO 
DO  PROMOVIDO.  AGRESSÕES  FÍSICAS. 
COMPROVAÇÃO.  LEGITIMA  DEFESA.  NÃO 
COMPROVAÇÃO.  VIOLAÇÃO  À  INTEGRIDADE 
FÍSICA E À HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. ATO 
ILÍCITO.  EXISTENTE.  DEVER  DE  INDENIZAR. 
DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DO 
QUANTUM.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA 
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER PUNITIVO  E 
PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-   Conforme  enunciado  no art.  186  c/c  o  art.  927, 
ambos  do  Código  Civil,  para  que  haja  o  dever  de 
indenizar,  é  imprescindível  a  presença,  simultânea, 
dos  pressupostos  ensejadores  da  responsabilidade 
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civil,  a  saber,  o  ato  ilícito,  o  dano e  o nexo causal 
entre a conduta e o dano existente.

-  Comprovada  a  agressão  à  integridade  física  e  à 
honra subjetiva da vítima,  associada à  ausência  de 
comprovação  de  que  a  conduta  danosa  tenha  sido 
praticada  com o intento de repelir injusta agressão, 
deve-se reconhecer o ato ilícito e o consequente deve 
de indenizar.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada 
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as 
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido 
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do 
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  montante 
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

Romero  Celestino  de  Sá  ajuizou  Ação  de 
Indenização por Danos Morais, em face de José Coraci Marques de Sousa Júnior, 
alegando ter sido vítima de agressões físicas dentro da Câmara Municipal de Lagoa 
Tapada/PB,  onde  ocupa  o  cargo  de  Vereador,  agressões  essas  praticadas  pelo 
promovido de dois familiares - tio e irmão -, conforme laudo pericial de ofensa física 
acostado aos autos. Alegou, outrossim, que, além de ter sofrido ameaças, também foi 
vítima de palavras injuriosas e caluniosa, fatos que abalaram a sua honra, sobretudo 
por  terem ocorrido  na  presença  de  outras  pessoas.  Diante  do  panorama narrado 
postulou a fixação de indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
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pelos danos morais que alega ter suportado. 

Devidamente  citado,  o  promovido  apresentou 
contestação, fls. 45/50, postulando a improcedência do pedido, alegando, em resumo, 
que  a  sua  participação  no  episódio  narrado  foi  unicamente  "conter  os  ânimos 
daqueles  que  se  agrediam  mutuamente",  bem  ainda  que  a  intenção  do  autor,  
motivada por questões políticas, é macular a sua boa imagem perante a sociedade de 
São José da Lagoa Tapada/PB. Aduziu, ademais, inexistir comprovação acerca dos 
danos  alegados,  tampouco  da  sua  participação  nas  agressões  físicas  descritas  na 
inicial.

O Juiz de Direito  a quo  julgou procedente o pedido, 
consignando os seguintes termos, fls. 74 e 74/V:

Isto  posto,  JULGO  PROCEDENTE  a  pretensão 
inicial  para  CONDENAR José Caraci  Marques de 
Sousa  Júnior AO  PAGAMENTO de  R$  2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais)  em favor de  Romero 
Celestino de Sá, a título de danos morais, acrescido 
de juros de mora de 1% a.m. a partir - Súmula 52 STJ 
-  evento  danoso  (30.08.2013),  corrigido  pelo  INPC 
desde a data da sentença - Súmula 362 do STJ.
Condeno a parte promovida nas custas processuais 
(reembolso) e honorários advocatícios, estes no valor 
de  R$  500,00,  suspensas  face  ao  art.  12,  Lei  nº 
1.060/50.

Inconformado,  o  promovido interpôs APELAÇÃO, 
fls. 77/81, alegando, em resumo, inexistir conduta ilícita sua, porquanto apenas se 
defendeu das agressões físicas praticadas pelo autor, fato este, inclusive, comprovado 
pelas investigações policiais e pelo depoimento da testemunha colhido por ocasião 
da audiência  de instrução e  julgamento,  estando,  no seu entender,  configurada a 
legítima defesa e, por consequência, a excludente de ilicitude da conduta. Afirma, 
outrossim, que as agressões não ocorreram nas dependências da Câmara Municipal, 
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"mas sim, no corredor da prefeitura que dar acesso ao parlamento mirim", fl. 81.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 84.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não se amoldar às hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código de 
Processo Civil.

É o RELATÓRIO

VOTO

O cerne da questão reside em saber se  José Coraci 
Marques de Sousa Júnior, ao agredir fisicamente Romero Celestino de Sá, praticou 
ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Como se  sabe,  nos  termos  do  art.  186  c/c  art.  927, 
ambos  do  Código  Civil,  para  que  haja  o  dever  de  indenizar,  é  imprescindível  a 
presença,  simultânea,  dos  pressupostos  ensejadores  da  responsabilidade  civil,  a 
saber, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente, sendo 
certo que a ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Eis 
os preceptivos legais:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão 
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar 
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

E,

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o 
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dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos 
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade 
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem.

De outra senda, a reparação por danos morais deve 
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, viole o direito da parte, 
atingindo profundamente seu património psíquico. Nessas condições, a indentação 
encontra amparo jurídico no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e art. 186, do 
Código Civil. 

Cabe ressaltar,  inicialmente,  que os  argumentos  de 
defesa apresentados pelo promovido são contraditórios, pois hora nega ter praticado 
qualquer agressão contra o autor, hora afirma ter agido em legitima defesa.

Com efeito, quando da apresentação da contestação, 
o recorrente negou ter praticado as agressões físicas relatadas na inicial, afirmando 
que a sua participação no episódio ocorreu tão somente para "tentar separar e conter 
os ânimos daqueles que se agrediam mutuamente, inclusive, o contestado", fl.  46, 
bem ainda que "nunca em sua vida o  contestante praticou os atos  apontados na 
vestibular, sendo que tal fato é fruto único e exclusivo da fertilidade da mente do 
contestado", fl. 47.

Por  outro  lado,  por  ocasião  da  apresentação  das 
alegações finais, sustentou ter agido em legítima defesa, argumento este repisado em 
sede de apelação, consoante se vê do seguinte fragmento do recurso, fl. 79:

Diante  de  tal  solicitação  o  recorrido  deliberou  por 
partir  em  direção  ao  recorrente  e  aplicar  golpes, 
motivo pelo qual, não restou outro caminho para o 
recorrente senão de efetivar a sua defesa.

Nessa  senda,  analisando  o  acervo  probatório, 
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percebe-se que a conduta ilícita, materializada nas agressões físicas praticadas pelo 
recorrente,  resta  comprovada  por  meio  da  documentação  acostada  aos  autos, 
especialmente pelo Relatório de Inquérito Policial de fls. 61/62, consoante se vê do 
excerto abaixo reproduzido:

Em investigações,  foi  levantada que no DIA 30 DE 
AGOSTO DE 2013, POR VOLTA DAS 18:00 HORAS, 
o envolvido ROMERO CELESTINO DE SÁ estava no 
corredor da Prefeitura Municipal de Sã José da Lagoa 
Tapada-PB  quando  chegou  o  envolvido   JOSÉ 
CARACI  MARQUES  DE  SOUSA  JÚNIOR  e  ao 
avistar ROMERO diz para este "PARAR DE FALAR 
DE  NETO  (PREFEITO)  NOS  CANTOS".  Iniciou-se 
uma  discussão  e  os  dois  começaram  a  entrar  em 
confronto  físico,  de  forma  que  JOSÉ  CORACI 
JÚNIOR  desferiu  um  soco  e  um  pontapé  em 
ROMERO,  deixando  lesões  (conforme  laudo)  e 
ROMERO desferiu socos em CORACI JÚNIOR, mas 
não deixou lesões.

Concernente à prova oral  produzida em audiência, 
entendo ser insuficiente para anular a validade da prova documental encartada aos 
autos, sobretudo se considerado que a testemunha arrolada não presenciou o início 
das agressões relatadas, consoante se vê dos seguintes trechos do depoimento da 
testemunha Rogério Araújo de Melo, colhido por meio de captação audiovisual, que 
abaixo transcrevo:

(...)  eu  sou  contador  da  prefeitura  existe  um 
departamento dentro da prefeitura certo. Ai eu tava 
lá na minha sala quando foi por por volta de cinco e 
meia da tarde começou aquela movimentação aquele 
tumulto  porque  também  tem  a  sessão,  a  câmara 
funciona lá dentro (...). (...) quando eu sai já tava tipo 
assim  no  chão.  (...)  quando  eu  sai  eles  já  tavam 
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praticamente no chão.

Diante  do  panorama  narrado,  percebe-se  que, 
embora as agressões tenham sido mútuas, foi a conduta do recorrente que deu causa 
ao comportamento defensivo da vítima, sendo inviável o falar em legítima defesa, 
pois não comprovado que o apelante tenha agido com o intento de repelir injusta 
agressão sofrida.

Nessa senda, não se pode negar que o autor faz jus a 
indenização, a fim de ser compensado pela agressão a sua integridade física e a sua 
honra subjetiva, especialmente pelo fato de o incidente ter ocorrido na presença de 
várias pessoas e ter sido noticiado por diversos órgãos de imprensa.

Sobre o tema:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  AGRESSÕES  FÍSICAS 
COMPROVADAS.  DANOS  À  INTEGRIDADE 
FÍSICA  E  PSICOLÓGICA  RESULTANTES  DA 
AGRESSÃO PERPETRADA PELA RÉ. Ainda que as 
agressões  tenham  sido  mútuas,  a  ré  tomou  a 
iniciativa  delas  e  extrapolou o  que  seria  permitido 
pela  excludente  da  legitima  defesa.  Dever  de 
indenizar  configurado.  Danos  morais  mantidos. 
Sentença  mantida.  Recurso  desprovido.  (TJSP;  APL 
0028879-52.2011.8.26.0577; Ac. 9369249; São José dos 
Campos;  Décima  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel. 
Des.  J.B.  Paula  Lima;  Julg.  12/04/2016;  DJESP 
20/05/2016).

Nessa ordem de ideias, entendo que a parte autora 
comprovou, conforme exigência do art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, 
em  vigor  ao  tempo  da  prolação  da  sentença,  o  fato  constitutivo  do  seu  direito, 
cabendo  a  parte  ré,  portanto,  a  demonstração  de  fato  extintivo,  modificativo  ou 
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impeditivo do direito vindicado, o que não se verifica na espécie.

No tocante à fixação da verba indenizatória  moral, 
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de 
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a 
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao 
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando 
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que 
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não 
atender aos fins ao qual se propõe. Significa dizer, “A indenização por dano moral 
deve proporcionar ao lesado satisfação em justa medida, de modo que produza 
impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem 
significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC  0002866-
37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças 
Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO. 
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À 
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA. 
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO. 
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade 
econômico-financeira da causadora do dano moral, 
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser 
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a 
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a 
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o 
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da 
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compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente 
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0; 
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg. 
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - sublinhei.

Desse  modo,  considerando  as  agressões  físicas 
sofridas pela vítima, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
arbitrado  em  primeiro  grau  a  título  de  danos  morais,  além  de  se  encontrar  em 
sintonia com o critério da razoabilidade e com as condições financeiras do agente e 
da  vítima,  também  será suficiente  para  compensar  o  inconveniente  sofrido, 
funcionando,  ainda,  como  um  fator  de  desestímulo  à  reiteração  da  conduta  ora 
analisada. O montante estipulado é, ao meu sentir, suficiente para atender ao caráter 
punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, mantendo-se inalterada a sentença.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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