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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. REPARAÇÃO
MATERIAL POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS EFETIVAMENTE
COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 927 do Código Civil estatui: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo”. Mais adiante, o mesmo diploma, no art. 944, dispõe que a indenização mede-se pela extensão
do dano.

2. O caso dos autos contempla pretensão de reparação material e moral decorrente de acidente
automobilístico. O autor formulou pedido líquido e certo e juntou 3 orçamentos de conserto do
automóvel, sendo o de menor valor em R$ 11.381,00. Não obtido acordo, abriu-se prazo para
apresentação de defesa pelas rés. A contestação foi protocolada intempestivamente. Sobreveio sentença
que aplicou a pena processual de revelia e, com base na farta documentação juntada (laudo do Instituto de
Criminalística do Departamento de Polícia Técnica da Policia Civil do DF – ID 2362694 - Pág. 1 a 2,
fotos, ocorrência policial e mensagens trocadas via  entre os envolvidos), que leva à conclusãowhatsapp
da responsabilização da primeira ré pelo fato danoso, a condenou ao pagamento de indenização no valor
acima referido.

3. Irretocável a sentença proferida, que merece ser mantida  A uma, porque a reparação materialin totum.
deve corresponder aos valores dos danos concretamente demonstrados nos autos, o que foi observado pela
juíza na origem. A duas, porque não pode prosperar a pretensão recursal que visa majorar o valor da
condenação ao argumento de que o causídico,  que não sabe explicar, juntara o orçamento depor erro
menor valor de forma , pretendendo sua complementação por ocasião do recurso inominado.incompleta

4. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte
apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da petição
inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da
preclusão.

 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



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

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado,
suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

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. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 24 de Outubro de 2017

Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos 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. IMPROVIDO. UNÂNIME.


