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SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9099/95.
Analisando os autos, forçoso é concluir que a questão em apreço pode ser deﬁnida
como de alta complexidade, haja vista a necessidade de uma avaliação pericial.
Somente mediante prova técnica de medição de decibéis poderá ser esclarecido se o
ruído emitido da residência da requerida ultrapassa os níveis permitidos por lei.
Assim, quando a prova do fato litigioso depende de conhecimento técnico ou
cientíﬁco, requer-se o auxílio de um perito para elucidar a questão. Ocorre que, em sede de
Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão
ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3º da Lei nº
9.099/95 e artigo 98, inciso I da Constituição Federal.
Sobre a complexidade da causa, oportuna é a lição do eminente Prof. Joel Dias
Figueira Junior, in "Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais", RT, 2ª Edição,
pág. 103/104:
"Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua conﬁança,
permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Contudo, poucas não serão as vezes
em que o Juiz instrutor terá de valer-se não de "inquirição" de técnico, mas de verdadeira
prova pericial, o que é inadmissível nos Juizados Especiais. Nestes casos, para que nos
mantenhamos ﬁéis ao requisito constitucional da menor complexidade da causa e do
princípio da simplicidade que deve orientar todo o processo, parece-nos que a solução está
em o Juiz declarar-se incompetente (de ofício ou mediante requerimento da parte) e remeter
as partes às vias ordinárias, extinguindo o processo, sem julgamento de mérito (art. 51, inc. II),
em razão da inadmissibilidade procedimental especíﬁca, diante da complexidade assumida
pela demanda após a audiência infrutífera de conciliação."
Neste sentido tem-se ﬁrmado a jurisprudência da Turma Recursal, senão vejamos:
"COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVIL - CAUSA COMPLEXA. Nos termos do artigo
terceiro da Lei número 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível limita-se a
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Sendo
imprescindível a realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, a competência é
da Justiça Comum." (Acórdão nº 101889, Relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio).
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=6d48220954d37a…

1/2

25/06/2018

· Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau

Segue-se daí, que não devem ser recebidas nos Juizados Especiais Cíveis ações
complexas que necessitem de dilação probatória pericial, pois, tais ações não se enquadram
no espírito que norteiam a criação dos Juizados, tanto em sua previsão constitucional, como
na Lei nº 9.099/95.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o faço com
fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
Sem custas, a teor do disposto no art. 55, caput, do mesmo diploma legal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
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