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SENTENÇA

Dispenso o relatório, conforme autorização legal (artigo 38, caput, Lei 9.099/95).

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, passo ao mérito.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

Na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, "dano moral é a lesão de bem integrante da
personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento,
tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros
Editores, p. 78).  Diz-se que o dano é "in re ipsa", ou seja, presumido, decorrente do ato ofensivo em si, 
dispensando-se comprovação do ferimento a direito da personalidade.

No presente caso, observo que além dos fatos serem incontroversos, o autor cumpriu com seu ônus
processual (art. 373, inciso I, do CPC), pois através da transcrição de debate realizado com a participação
das partes demonstrou o constrangimento e humilhação sofridos com diversas manifestações
desrespeitosas e vexatórias do réu contra a sua pessoa, com nítido caráter ofensivo e não crítico,  que foge
à normais discussões ou debates.

Não houve impugnação específica pelo réu em relação às transcrições, sobretudo, quando o réu de forma
depreciativa e agressiva diz que o autor é "autoritário, fascista e outros", sem qualquer respeito com o
demandante.

No mais, impossível reconhecer que os danos perpetrados pela parte ré sejam meros dissabores ínfimos,
pois a manifesta violação aos direitos de personalidade consagrados pelo art. 5°, inciso X, da Constituição
da República, merece cogente reparação pelos abalos psíquicos sofridos.

Portanto, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado
pelo autor, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar, ex

 dos artigos 186, do Código Civil vigente:vi

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.  
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Preceitua ainda o artigo 927, da mesma lei:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
                

Mais que isso ainda, nos estritos termos do artigo 953, do novo Código Civil, o valor da indenização
respectiva deverá ser fixado conforme se verifica no parágrafo único do mesmo artigo.  

Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do  devido a título dequantum
danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios
objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c)
extensão e natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios,
merecem também detida análise o caráter punitivo da indenização, tendo como limite evitar-se que a
indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao autor.

Destaco que as expressões injuriosas foram proferidas em sede de debate promovido pela TV Folha –
Folha de São Paulo, que está disponibilizado no site da Folha de São Paulo, no YouTube e em várias
outras
redes sociais, de sorte que se mostra ampla a extensão da divulgação dos danos morais sofridos pelo
autor.

 Nesses moldes, fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor da indenização por danos morais a 
serem pagos pelo réu ao autor.

Posto isso,  para condenar o réu ao pagamento emJULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
favor do autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por danos morais, a ser
devidamente acrescida de juros de mora da data do evento danoso e correção a partir do presente
arbitramento.   

Resolvo o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e
honorários (art. 55, da Lei 9.099/95).

Após o fim do prazo recursal da sentença (10 dias contados da publicação do ), fica, desde já,decisum
intimada a parte autora a requerer a execução da sentença e fornecer/ratificar sua conta corrente para o
recebimento do valor da condenação, se houver, no prazo de 05 dias.

Realizado o requerimento pela parte autora, será intimado  o réu a efetuar o cumprimento espontâneo da
obrigação no prazo de 15 dias, com a transferência do valor da condenação diretamente à conta do autor,
sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1°, do CPC, além de penhora via
Bacenjud.

Não efetuado o pagamento espontâneo, venham conclusos para instauração do cumprimento forçado.

Passados 15 dias da publicação da sentença, sem manifestação das partes, arquive-se, sem baixa.

Ressalto que todos os prazos são contados em dias úteis no âmbito dos Juizados, consoante o disposto no
CPC.

Publique-se. Registrado eletronicamente. Intimem-se

 

 

 

Num. 5578911 - Pág. 2Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA - 05/03/2017 19:47:11
https://pjeinternet.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17030519471150500000005373878
Número do documento: 17030519471150500000005373878



BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 21 de Fevereiro de 2017 15:33:07.

 

RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA

Juíza de Direito
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