
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0020717-26.2011.815.0011 — 3ª
Vara da Fazenda Pública de Campina Grande. 
RELATOR :  Des.Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE :  Estado da Paraíba,  representado por sua Procuradora Ana Rita Feitosa

Torreão Braz Almeida. 
APELADO : Wilard da Silva Barbosa.
ADVOGADO : Francisco Pedro da Silva (OAB/PB 3.898)
REMETENTE : Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande. 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANDA-
DO DE PRISÃO CIVIL POR NÃO PAGAMENTO DE PENSÃO.
MANDADO EXPEDIDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PROCESSO
ARQUIVADO.  DANO  MORAL CONFIGURADO.  QUANTUM
FIXADO  EQUITATIVAMENTE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
DA DATA DO ARBITRAMENTO. DESPROVIMENTO DA APE-
LAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁ-
RIA. 

—  A prisão indevida decorrente de erro do Estado configura dano moral,
uma vez que atinge publicamente a honra do indivíduo, além de violar seu
direito de locomoção, devendo ser fixada uma indenização para recompensar
o sofrimento por ele vivido.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo e dar provimento par-
cial a remessa oficial. 

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em face da sentença
de fls. 244/252, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Wilard da Sil-
va Barbosa.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conde-
nando o Estado da Paraíba ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$



20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de juros e monetariamente corrigido da data do evento
danoso. Condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado da Paraíba apresentou recurso de apelação às fls.
257/268, aduzindo a inexistência de prova dos fatos alegados na exordial, a inexistência de
dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado. Com relação aos honorários
advocatícios aduz que não foram fixados conforme o CPC/2015 e que devem ser reduzidos. 

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 272/274.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 290/291, não opinou no
mérito, porquanto ausente interesse que justifique a intervenção.

É o relatório. 

VOTO.

DA REMESSA OFICIAL

Considerando o teor do art.496 do CPC/2015:

Art. 496.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito se-
não depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destarte, conheço da remessa necessária. 

DO MÉRITO

No caso dos autos, alega o promovente que foi citado em 2001, atra-
vés de carta precatória oriunda da Comarca de Praia Grande/SP, numa ação de execução de
alimentos ajuizada por seu filho menor.

O mandado informava que o não pagamento da importância fixada a
título de alimentos importaria em sua prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias. Segundo afir-
ma o promovente, a situação foi regularizada e o processo extinto, de modo que sequer che-
gou a ser preso. 

Ocorre que em 01 de julho de 2011, o promovente foi abordado por
policiais que verificaram a existência de mandado de prisão em aberto, relativo ao mesmo
processo de execução de alimentos ajuizado pelo filho menor do promovente. Nesta oportuni-
dade, recolheram o promovente à casa de detenção padrão de Campina Grande/PB.

Pois bem.



Ao contrário do que afirma o recorrente, há provas suficientes nos au-
tos de que o mandado que fundamentou a prisão do autor/recorrido era uma cópia do manda-
do expedido em 2002, emanado de processo já arquivado (fl. 11). Inclusive, à fl. 12, encontra-
se o relato minucioso da prisão do promovente referindo-se a esse mesmo processo. 

Com efeito, não há dúvidas da responsabilidade civil objetiva no caso
em tela, a teor do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal/88:

“As pessoas jurídicas de  direito  público  e as  de direito  privado prestadoras de
serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”

Ademais, o mandado aponta prazo determinado da prisão do promo-
vente, de modo que, transcorridos mais de dez anos da expedição do mandado, por óbvio não
se autorizava o recolhimento do autor/apelado, que passou 20 (vinte) dias preso. 

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRI-
SÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL  E  MATERIAL  CONFIGURADO.
QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos do  art. 37 da Constituição
Federal, está prevista a responsabilidade objetiva do Estado. Dessa forma, se
comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, atribuíveis ao Poder Público
ou aos entes que agem em seu nome, por delegação, concretiza-se a respon-
sabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à repara-
ção pelos prejuízos causados. 2. A prisão indevida decorrente de erro do
Estado configura dano moral, uma vez que atinge publicamente a honra
do indivíduo, além de violar seu direito de locomoção, devendo ser fixa-
da uma indenização para recompensar o sofrimento por ele vivido. (...)
Recursos não providos.  (Processo nº 0013698-27.2014.8.03.0001,  Câmara
Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. unânime, DJe 25.08.2016) 

No presente caso, verifica-se a relação de causalidade entre a inobser-
vância dos termos e da data do mandado e a prisão indevida do apelado causando-lhe evidente
prejuízo tão somente pela privação indevida da liberdade. Sendo assim, é dever do apelante
indenizar o recorrido pelos danos sofridos1.

No que pertine ao  quantum  indenizatório, conforme as circunstân-
cias do caso em tela, não merece reparo a sentença.

O dano moral tem o objetivo de representar para a vítima uma satisfa-
ção moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também, desestimular o ofensor da práti-
1

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

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parág-
rafo único. Haverá obrigação de reparar o 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.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg02cf.nfo&d=CF-0001988%20Art%2037&sid=3c501579.5fca915d.0.0#JD_CF-0001988Art37


ca futura de atos semelhantes. Entendo que, ao arbitrar a indenização, deve-se levar em consi-
deração o nível sócio-econômico das partes, assim como, o animus da ofensa (culpa por negli-
gência e não dolo) e a repercussão dos fatos.

Sendo assim, no caso concreto, vislumbra-se que o quantum indeniza-
tório equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais foi fixado de forma
equitativa e afigura-se suficiente para compensar o apelado pelos danos sofridos, notadamente
considerando que foi mantido privado da liberdade por vinte dias, com base em um mandado
expedido mais de dez anos antes da prisão, no qual constava, inclusive, que a prisão teria tem-
po determinado. Não há que se falar, portanto, de sua redução.

Em relação aos honorários advocatícios, não se observa irregularida-
de  porquanto foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dentro dos pa-
drões determinados no inciso I do §3º do art.85 do CPC2, bem como o montante fixado foi ar-
bitrado com equidade, dentro do mínimo legal, não comportando redução. 

Em relação à correção monetária dos danos morais, no entanto, a
sentença deve ser reformada, pois fixou como termo inicial a data do evento danoso, quando o
correto seria a aplicação da súmula 362 do STJ, que ensina:

 
A  correção  monetária  do  valor  da  indenização  do  dano  moral  incide
desde a data do arbitramento. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E DOU
PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA apenas para determinar que a
correção monetária dos danos morais arbitrados incida a partir do arbitramento, mantendo a
sentença em seus demais termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albu-
querque (Presidente).  Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                     Relator

2Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios es-

tabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0020717-26.2011.815.0011 — 3ª Vara
da Fazenda Pública de Campina Grande. 

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em face da senten-
ça de fls. 244/252, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Gran-
de nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Wilard da
Silva Barbosa.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, con-
denando o Estado da Paraíba ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de juros e monetariamente corrigido da data do evento
danoso. Condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cen-
to) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado da Paraíba apresentou recurso de apelação às
fls. 257/268, aduzindo a inexistência de prova dos fatos alegados na exordial, a inexistência
de dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado. Com relação aos hono-
rários advocatícios aduz que não foram fixados conforme o CPC/2015 e que devem ser redu-
zidos. 

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 272/274.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 290/291, não opinou no
mérito, porquanto ausente interesse que justifique a intervenção.

É o relatório. 

Inclua-se em pauta. 

João Pessoa, 16 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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