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Acórdão Nº 1065647

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO
APLICÁVEL. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE. DANO MORAL
CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. PREJUDICIAL REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O princípio da identidade física do juiz não era absoluto, enquanto estava previsto na legislação
processual civil (art. 132 do CPC/1973), permitindo que um magistrado substituísse outro e, também,
explicitava a possibilidade de atos serem refeitos, caso fosse entendido como necessário pelo juiz que, em
substituição, fosse sentenciar o processo. No entanto, o CPC/2015 retirou tal princípio de sua
regulamentação, não persistindo, então, fundamento hábil para alegar nulidade da sentença sob esse
motivo. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.

2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ nº 227), condicionada a indenização à
comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros.

3. No caso dos autos, ficou comprovado o ataque verbal perpetuado pelo requerido, ora recorrente, à
empresa e seu sócio administrador, em evento no qual estava sendo apresentado produtos para potenciais
adquirentes, publicizando de imediato para as pessoas presentes narrativa denegritória da reputação de
ambos, reafirmada em mensagem de “WhatsApp” para o grupo do prédio (conforme transcrição da
inicial), configurada nas expressões ressaltadas na sentença recorrida – “a empresa autora agiu com
malandragem explícita, menciona “balão financeiro” e que a autora faz parte de um cartel em Brasilia” –,
aptas a abalar o nome da empresa e de seu administrador, afetando sua credibilidade e imagem junto à
terceiros.

4. Desse modo, evidente o dano moral sofrido pela parte autora/recorrida, que viu sua imagem abalada
diante dos potenciais consumidores do seu produto.

5. O valor fixado na sentença de origem para a condenação em indenização, R$ 1.500,00 para cada um
dos autores, revela-se adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, a não representar o
enriquecimento ilícito de um, em detrimento de outro.



6. Por fim, não há que falar-se em litigância de má-fé à vista de que evidenciados o interesse de agir e a
legitimidade do requerido recorrente.

.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de
acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95),
condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator,
FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a
seguinte decisão: CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 05 de Dezembro de 2017

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator



Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO. UNÂNIME


