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ACÓRDÃO
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Advogado       :Antônio de Moraes Dourado Neto

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO
DE  INADIMPLENTES.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.  IMPOSSIBILIDADE
ANTE  A  TRAMITAÇÃO  NO  JUIZADO  ESPECIAL.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM  BASE  NO  ART.  51,
INCISO II,  DA LEI  Nº  9.099/1995.  IRRESIGNAÇÃO.
PROCESSO  REDISTRIBUÍDO  PARA  JUSTIÇA
COMUM.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.  PROVIMENTO
DO APELO.

- Verificado que o processo  não tramita pelo Juizado
Especial  Cível,  e  sim  pelas  vias  ordinárias  (Justiça
Comum) que  permitem a  realização de diligências  e
perícias, deve ser anulada a decisão que extinguiu o
feito, com base no art. 51, II, da Lei 9.099/1995, para o
seu regular processamento.

“-  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  PROPOSTA
MEDIANTE  RECLAMAÇÃO  JUNTO  AO  JUIZADO
ESPECIAL  CÍVEL.  FORNECIMENTO  DE  PRÓTESE
CIRÚRGICA. Sentença de extinção do feito sem resolução
do mérito em razão da necessidade de realização de perícia
médica.  Prévia  concessão  da  tutela  antecipada,
apresentação de contestação,  nomeação de procurador  e
determinação  de  emenda  da  inicial  tempestivamente
atendida.  Possibilidade  de  continuidade  do  feito.
Princípios  da  economia  e  da  celeridade  processual.
Ausência de prejuízo para as partes.  Recurso provido
para  desconstituir  a  sentença  e  determinar  o
prosseguimento da demanda. (TJSC; AC 2012.022236-6;
São José;  Segunda  Câmara  de  Direito Civil;  Rel.  Des.
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Nelson  Juliano  Schaefer  Martins;  Julg.  03/05/2012;  DJSC
18/05/2012; Pág. 81)”

                    VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, PROVER O RECURSO APELATÓRIO,
PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Berto Lourenço de Souza  em

face  da  sentença  de  fls.80/80-v,  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  Cível  da

Capital, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude da complexidade

da matéria discutida no presente feito, ante a impossibilidade de realização de perícia,

com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões,  a  apelante alega,  basicamente,  que o processo tramita

pelas vias ordinárias, permitindo a realização das diligências e perícias necessárias, pelo

que não haveria razão para extinguir a causa sem julgamento de mérito, motivo pelo qual

pugna pela anulação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas às fls. 127/153.

Parecer Ministerial (fls. 153/157) opinando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que à apelante assiste razão, haja

vista que o presente feito não tramita pelo Juizado Especial  Cível como argumenta a

sentença  ora  recorrida,  e  sim  pelas  vias  ordinárias  que  permitem  a  realização  de

diligências e perícias.
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Vale registrar que o Juízo  a quo determinou a redistribuição do processo

para a Justiça Comum (termo de audiência de fls.  74),  tendo em vista que as partes

requereram a realização de perícia.

A  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo  passagem  do

Parecer Ministerial (fls. 153/157), prolatado pelo Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen -

Procurador de Justiça, por ter abordado com percuciência o âmago da lide posta em

juízo, conforme se observa abaixo:

“Compulsando  atentamente  o  encarte  processual,  observa-se
que,  muito  embora  a  Parte  Autora  tenha  ajuizado  a  Ação  de
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer pelo rito da
Lei  nº  9.099/95,  constitui  Advogado  que  formulou  a  peça  de
ingresso  em  atenção  aos  comandos  insertos  no  art.  282  do
CPC/73, vigente à época.

Verifica-se,  ainda,  que  a  Parte  Ré,  devidamente  citada,
apresentou defesa-contestação – também através de Advogado.

Ademais,  mister  ressaltar  que  tanto  o  Promovente,  quanto  o
Banco  Promovido,  em mais  de  uma ocasião  (fls.  21,67  e  74),
concordaram  com  a  remessa  dos  autos  à  Justiça  Comum,
refutando a possibilidade de sua extinção. 

Desta feita, tendo em vista os atos regularmente já realizados
e a inexistência de qualquer prejuízo às Partes, visualiza-se a
remessa dos autos à  Justiça Comum como  medida viável,
pertinente  e  em  prestígio  aos  princípios  da  economia  e
celeridade processual,  bem como da instrumentalidade das
formas.
(…) Por seu turno, apesar de seus comandos não serem aqui
invocados (atenção ao princípio do tempus regit actum), não
há  como  deixar  de  apontar  que  o  NCPC,  a  partir  de  sua
vigência,  em  18.03.2016,  brindou  o  processualismo  pátrio
com  o  princípio  da  Primazia  no  Julgamento  do  Mérito,
segundo  o  qual  os  Magistrados  deverão,  sempre  que
possível, evitar a prolação de Sentenças Terminativas e, por
conseguinte, chegar ao Julgamento Meritório da questão. - fls
155/157 – Grifo nosso.

Sobre  a  questão,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina  em  caso

semelhante, já se posicionou:
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AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  PROPOSTA MEDIANTE
RECLAMAÇÃO  JUNTO  AO  JUIZADO  ESPECIAL  CÍVEL.
FORNECIMENTO  DE  PRÓTESE  CIRÚRGICA. Sentença  de
extinção  do  feito  sem  resolução  do  mérito  em  razão  da
necessidade de realização de perícia médica. Prévia concessão
da tutela antecipada, apresentação de contestação, nomeação de
procurador e determinação de emenda da inicial tempestivamente
atendida. Possibilidade de continuidade do feito. Princípios da
economia e da celeridade processual.  Ausência de prejuízo
para  as  partes.  Recurso  provido  para  desconstituir  a
sentença e determinar o prosseguimento da demanda. (TJSC;
AC  2012.022236-6;  São  José;  Segunda  Câmara  de  Direito
Civil;  Rel.  Des.  Nelson  Juliano  Schaefer  Martins;  Julg.
03/05/2012; DJSC 18/05/2012; Pág. 81)

Portanto,  considerando  que  o  presente  feito  não  tramita  pelo  Juizado

Especial Cível como argumenta a sentença ora recorrida, e sim pelas vias ordinárias que

permitem a realização de diligências e perícias, a extinção do feito deve ser afastada.

Posto  isso,  PROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  para  anular  a

sentença e  determinar  o  retorno dos  autos ao Juízo  a quo,  para  o  seu regular

processamento.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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