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EMENTA

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MARCENARIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.

I. In casu, a recorrente contratou o recorrido para prestação de serviços de marcenaria, em 21.11.2016.
Afirmou que, apesar das inúmeras tentativas de resolver a questão amigavelmente, o serviço não foi
concluído no prazo acordado, tampouco no padrão de qualidade esperado. A demanda foi ajuizada em
24.3.2017, com o objetivo de alcançar a rescisão contratual e a devolução dos cheques dados em
pagamento, além da condenação da parte requerida por danos morais. A sentença ora revista extinguiu o
processo sem resolução do mérito, ao reconhecer “a necessidade de perícia técnica para apurar se houve
vício da parte ré no momento da prestação dos serviços de fabricação e montagem dos móveis na

”.residência da parte autora

II. Somente restará configurada a complexidade da causa, a determinar o reconhecimento da
incompetência do juízo com base na necessidade de realização de perícia, se não for possível comprovar
os fatos por outros meios de prova. Precedentes: TJDFT, Acórdão nº 700547, 3ª Turma Recursal, DJE
13.08.2013; TJDFT, Acórdão nº 328536, 1ª Turma Recursal, DJE 11.11.2008.

III. No caso concreto, além do robusto acervo documental carreado pela recorrente (contrato, planilha de
status dos serviços, fotos e conversas do aplicativo ), houve expresso requerimento de provawhatsapp
testemunhal (o que prejudica a aplicação da teoria da causa madura), para demonstração dos fatos
alegados (serviço prestado em desacordo ao contrato), de sorte que existiriam evidências de que a prova
técnica de maior complexidade não seria essencial à elucidação da lide.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de
origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a
ausência de recorrente vencido (Lei nº 9.099/95, art. 55).



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, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
- Relator, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal, sob
a Presidência do  Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. UNÂNIME, de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 28 de Novembro de 2017

Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46).

VOTOS

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator

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

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal
Com o relator

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

DECISÃO

CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. UNÂNIME


