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EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO TELEFÔNICO. VEÍCULO
NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO. NOVAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COISA
JULGADA MATERIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a
preliminar de coisa julgada, extinguindo o feito em julgamento do mérito. Em seu recurso, sustenta que
não houve coisa julgada material, uma vez que no processo anterior não foi apreciado o pedido quanto ao
pagamento do valor referente ao aparelho telefônico porque este se encontrava em nome de terceiro.
Ademais, alega que possui nova prova produzida após aquela demanda. Finalmente, aduz que naquele
processo a parte autora era a sua esposa, sendo que para o reconhecimento de eventual coisa julgada
seriam necessários a identidade das partes, do pedido e da causa de pedir.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da
gratuidade de justiça (ID 26790039). Contrarrazões apresentadas (ID 2679046).

III. Quando do processo anterior (0721426-51.2016.8.07.0016), foi ressaltado na sentença que: “No
mesmo sentido, quanto ao pedido de indenização pelo furto do celular, verifica-se que no relato da parte
autora no boletim de ocorrência (ID 5878828 – pág. 4), vê-se que não elencou como objeto furtado o
aparelho celular. Ademais, a nota fiscal (ID 5878828 – pág. 17) apresentada, consta o nome de terceira
pessoa (Daniel de Medeiros Reis) não ficando comprovada a aquisição do produto pela parte autora. O
homem médio guarda notas fiscais e comprovantes de compra de aparelhos custo mais elevado, assim
como o aparelho celular . A ausência desses elementos ou de qualquer indício de aquisição e posseIphone
do bem descredencia o valor reivindicado.”

IV. Portanto, no caso não se configura a existência decoisajulgada, uma vez que naquela demanda foi
determinada a exclusão de eventual reparação quanto ao suposto furto do aparelho Iphone decorrente da
ausência de documentos que comprovassem que o bem pertencia à parte autora. Assim, não houve análise
quanto ao mérito do suposto furto daquele aparelho telefônico, razão pela qual inexiste coisa
julgadamaterial, mas apenascoisajulgadaformal, o que não impede a propositura de nova ação e
discussão da matéria em processo diverso.



V. Recurso conhecido e provido para anular a sentença em decorrência de ausência de coisa julgada
material e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê regular processamento ao
feito. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALMIR ANDRADE DE FREITAS - Relator,
EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 1º Vogal e ARNALDO CORREA SILVA - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Novembro de 2017

Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - Relator

Dispensado o voto. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

O Senhor Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.


