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Acórdão Nº 1099457

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA.
ASSINATURAS DIVERGENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO. PROTESTO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1.  Recurso próprio, regular e tempestivo.

2.  Recurso inominado interposto pela parte ré onde requer a reforma da sentença para que seja
afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou que seja reduzido o valor da
condenação de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.  As partes firmaram contrato verbal de locação em março de 2015, sendo que, em outubro de
2016, a autora recorrida saiu do imóvel em razão da suspensão do fornecimento de água, que foi
cortada pela CAESB, em razão do não pagamento pelo proprietário do imóvel das despesas de
consumo de meses anteriores. Posteriormente, a recorrida teve seu nome inscrito no Serasa em virtude
de uma nota promissória protestada em 24/11/2016, que tinha como emitente o nome da autora.
Verifica-se que as assinaturas constantes do título de crédito protesto diverge das assinaturas lançadas
no contrato de locação celebrado após a desocupação do imóvel, das assinaturas constantes em seus
documentos oficiais e no instrumento de mandato com firma reconhecida (ID 2367154 – pág. 1 e ID
2367159- pág. 1). Conclui-se que a parte autora recorrida sofreu danos decorrentes deste fato, fazendo
jus ao ressarcimento de todos os prejuízos, inclusive os de caráter extrapatrimonial.

4.  Dispensável a realização de exame grafotécnico que ateste falsidade de assinatura, quando o
conjunto probatório dos autos mostra-se contundente na constatação da fraude. A despeito de o
recorrente alegar que o documento que contém a assinatura com firma reconhecida ser datada de 2017,
ou seja, posterior à assinatura do contrato de locação e da nota promissória, os demais documentos
pessoais anexados pela autora recorrida (ID. 2367155 – pág. 1) demonstram também que as assinaturas
são divergentes, quando cotejados com os documentos apresentados pelo recorrente.



5.  O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados
aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames,
constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação
ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta,
desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

6.  Restou incontroverso o fato de que o contrato de locação e a nota promissória foram preenchidos
unilateralmente por terceiro que a assinou com o nome da autora, ora recorrida. A aposição falsa de
assinatura em título de crédito, com o fim de criar obrigação pecuniária, configurou o dano moral em
razão da clara afronta à dignidade da autora, ora recorrida, rendendo ensejo à configuração do dano
moral indenizável, conforme regra do arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.  A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura o dano moral na
 doutrina e jurisprudência. Omodalidade , plenamente indenizável, consoante pacificadain re ipsa

dano moral decorre do próprio fato ilícito da inscrição indevida em rol de inadimplentes. A prova do
dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de
inscrição indevida, comprovada, no caso, pelo documento de ID 3942242 – pág. 1.

8.  Caracterizado o dano moral, o valor fixado de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) é
condizente com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e com as peculiaridades do caso
concreto.

9.  Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

10.  Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei 9.099/95.

11.  A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA -
Relator, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal e AISTON HENRIQUE DE
SOUSA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 24 de Maio de 2018

Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Presidente e Relator

RELATÓRIO



Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator

A Ementa servirá de acórdão (arts. 2º e 46, Lei n. 9.099/95).

A Senhora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME.


