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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Miguel 

Rua Miguel Peixoto de Souza, 28, Centro, SÃO MIGUEL - RN - CEP: 59920-000

Processo:  0800067-03.2018.8.20.5131

Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

AUTOR: BRUNO DE SOUZA

RÉU: ZÉ CARECA

 

PROJETO DE SENTENÇA

DO RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

 

Bruno de Souza promove a presente ação em face de José Valentim Filho (Zé Careca),

pretendendo a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por dano moral.

 

Verifico que o feito se encontra pronto para julgamento, nos termos do artigo 355, I, do

Código de Processo Civil, já que não há necessidade de produção de novas provas. 

 

DO MÉRITO

A presente demanda resume-se à análise do pedido de condenação da parte ré ao

pagamento de uma indenização, em razão de agressões proferidas em desfavor do autor.
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Preliminarmente, quanto à revelia em razão da ausência de contestação, tenho que não

merece prosperar o pleito do autor.

 

Isso porque o art. 20, da Lei n° 9.099/1995, disciplina que a revelia produzirá seus efeitos

quando ausente o demandado a qualquer das audiências, de conciliação ou instrução, o que

não ocorreu, no presente caso.

 

Acrescento que a orientação constante o Enunciado n° 11 do FONAJE (Fórum Nacional

dos Juizados Especiais) segue o sentido de ocorrência da revelia por falta de contestação

escrita ou oral, quando o valor da causa for superior a vinte salários mínimos, o que não é

o caso dos autos.

 

Conforme preceitua o art. 186, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que

.exclusivamente moral, comete ato ilícito

 

Para configuração do dever de indenizar por danos morais, por fatos como o dos autos, é

necessária a conjugação dos seguintes elementos: a) ofensa praticada; b) o dano suportado;

c) o nexo causal entre o primeiro e o segundo e d) a ocorrência de culpa, dolo ou má-fé do

ofensor.

 

Compulsando o acervo processual, tenho que há elementos que permitem concluir que

restou praticada a ofensa pelo requerido em face do requerente.

 

O dano resta evidenciado no prejuízo decorrente da dor imputada ao autor, em razão de

atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando

mágoa e atribulações em sua esfera interna que exacerbam uma mera sensibilidade.
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Restando claro que o dano só ocorrera em razão das agressões proferidas pela parte

requerida contra o autor, havendo o nexo entre os dois primeiros elementos.

 

Por fim, quanto ao elemento subjetivo, verifica-se o abuso do ofensor nas palavras

lançadas contra o ofendido, bem como na tentativa de demonstração física de força com a

intenção de agredir fisicamente a vítima, ocasionando o dano decorrente de tal conduta.

 

Ademais, os elementos trazidos pelo requerido se contradizem ao passo que ele reconhece

o desentendimento havido, enquanto as pessoas por ele arroladas afirmam em audiência

que tudo transcorrera de forma pacífica e controlada.

 

Para fixação do  indenizatório deve-se considerar a conduta praticada pelaquantum

demandada, a extensão do dano suportado pelo autor, mas sem extrapolações que ensejem

enriquecimento sem causa.

 

Exige-se, também, uma análise acerca da capacidade econômica do causador do dano, a

duração do prejuízo e a gravidade da conduta, além das condições da pessoa ofendida.

 

Há de ser sopesado, nesse momento, também a ação do autor, ao passo que deveria

valer-se da Justiça Eleitoral para manutenção da ordem, não chamando para si tal

responsabilidade.

 

A todos, enquanto cidadãos, cabe a busca por um pleito eleitoral seguro, pacífico e moral,

para tanto deve cientificar o representante da Justiça Eleitoral que se encontra no local de

votação e este procederá de forma adequada para solucionar a situação posta.
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Assim, considerando os princípios e regras jurídicas, especialmente ao que fora

demonstrado nos autos, entendo razoável e proporcional a fixação da reparação

por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

 

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  o pedido formulado na inicial, resolvendoJULGO PROCEDENTE

o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para  CONDENAR a

demandada ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

Sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária, pelo INPC,

desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento)

ao mês, desde o evento danoso, a data de 07 de outubro de 2018 (Súmula nº

54/STJ).

 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por força dos artigos 54 e 55

da Lei nº 9.099/95. Deixo para analisar o pleito por justiça gratuita na eventual

hipótese de interposição de recurso.

 

Havendo pagamento voluntário da obrigação, expeça-se alvará, após, nada

sendo requerido, arquivem-se os autos. 

 

Ficam as partes advertidas que, em caso de inexistir cumprimento voluntário da

obrigação, eventual execução seguirá o rito previsto no art. 52, da Lei nº

9.099/95, sendo dispensada nova citação, nos termos do inciso IV do mesmo

artigo.

 

Intimem-se.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

 

São Miguel /RN, na data da assinatura digital.

 

SAULO RAMON FERNANDES DE PAULA

Juiz Leigo

 

 

SENTENÇA

 

Trata-se de projeto de sentença ofertado por juiz leigo, nos moldes previstos na legislação

pertinente: art. 98, I, da Constituição Federal c/c a Lei nº 9.099/1995; Lei nº 12.153/2009;

Resolução nº 174/2013, do CNJ e Resolução nº 036/2014, do TJRN.

 

Com arrimo no art. 40 da Lei nº 9.099/95, bem como por nada ter a acrescentar ao

entendimento acima exposto, HOMOLOGO na íntegra o projeto de sentença para que

surtar seus jurídicos e legais efeitos.

 

São Miguel/RN, na data da assinatura digital.

 

 

THIAGO MATTOS DE MATOS

Juiz de Direito
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(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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