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garantias fundamentais, englobando o aspecto histbrico, conceito e a teoria dos 

direitos fundamentais; a efetivaçáo do acesso à justiça pelos Juizados Especiais 

Cíveis e; análise doutrinária e jurisprudencial de pontos controvertidos na Lei no 

9.099195 (Juizados Especiais Cíveis Estaduais), sua interpretação e integração de 

normas com base nos princípios orientadores da Lei dos Juizados Especiais a fim de 

se viabilizar a efetivação de um dos princípios do Processo Civil na Constituiçáo 

Federal - Acesso a Justiça - tratado pelo como um dos direitos fundamentais do 

homem, indispensável para a manutenção do Estado Democrático de Direito. 



1. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Conforme doutrina Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a doutrina dos direitos 

do Homem "nada mais e do que uma versão da doutrina do direito natural que já 

desponta na ~ntiguidade."' 

Assim, os direitos fundamentais como um Direito - que independe da vontade 

humana - teve fundamento nos ensinamentos filosóficos de Sbfocles, Cicero, 

passando ainda por Tomás de Aquino, no século XIII, prevalecendo até o final do 

século XVIII. 

Não obstante, o assentamento de direitos só passou a ser difundido a partir 

da segunda metade da Idade Média. Especial destaque mereceu a Magna Carta 

Inglesa de 1215, outorgada pelo Rei João sem Terra, que assegurou diversas 

prerrogativas a todos os súditos da monarquia, com previsao, inclusive de sanções 

por suas transgressões. 

Institui-se a partir dai o rule of law no judiciário ingles, que consistia na 

sujeiçao de todos, especialmente das autoridades, ao Direito. Jorge Miranda explica 

que 

com a expressa0 'rule of law' designam-se os princlpios, as instituiçbes e os 
processos que a tradiçao e a experiencia dos juristas e dos tribunais 
mostraram ser essenciais para a salvaguarda da dignidade das pessoas 
frente ao Estado, A luz da idéia de que o Direito deve dar aos indivíduos a 
necessária protecçao contra qualquer exerclcio arbitrário de poder.'(sic) 

Este novo conceito de Direito derivado do Commom ~ a d  foi levado A 

América do Norte, que a aproveitou dentro de seus Tribunais e da Suprema Corte 

Americana. 

1 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 3' ed., Sao Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 9 
2 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constltuclonal. Tomo 1, 6' ed., Coimbra: Coimbra Editora, 
1997, p. 130. 
3 baseava-se nao em disposiçóes legislativas, mas em decisóes ou 'cases'. 



Conforme afirma Dworkin, a teoria constitucional, herança do sistema 

judiciário inglês 

nao é uma simples teoria da supremacia das maiorias. A constitui@o, e 
particularmente a 'Bill of Rights' (Deciaraçao de Direitos e Garantias). 
destina-se a proteger os cidadaos (ou grupos de cidadaos) contra certas 
decisbes que a maioria pode querer tomar, mesmo quando essa maioria 
age visando o que considera ser o interesse geral ou comum.4 

Estes conceitos contribuíram para o desenvolvimento dos direitos 

fundamentais nos s6culos XIX e XX. 

Importante influgncia quanto aos direitos fundamentais, insurgiu do Direito 

Francês, especialmente em face da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, que por sua vez, encontra-se em vigor na França at8 hoje, por 

força do preâmbulo da Constituição Francesa de 1958. Essas declaraçóes são 

consideradas como modelo a ser seguido pelo constitucionalismo liberal5, posto que 

se prop6s a destruir todas as instituiçóes e estruturas antigas - reflexo da Revolução 

Francesa. 

Como acrescenta Jorge Miranda em relação à Revolução Francesa: 

é com ela, e nAo obviamente com a transiçao inglesa para o sistema 
parlamentar ou com a Revoluçao americana, que melhor se revela a 
contraposiçao entre Estado absoluto e Estado constitucional, representativo 
ou de Direito. E durante ela, vão exprimir-se, nas concepçbes defendidas e 
nas praticas polltico-constitucionais experimentadas, alguns dos contrastes 
de formas e sistemas de governo que irao marcar as suas futuras 
vicissitudes.' 

No Brasil, podemos notar que todas as Constituições enunciaram 

declarações de ~ i re i tos~ .  Não obstante, não podemos olvidar que fora a Constituição 

de 1988 que tratou com maior propriedade esta declaração de Direitos dos Homens, 

ao prever em suas linhas o Titulo II - 'Dos Direitos e Garantias Fundamentais', com o 

Capítulo I 'Direitos e Deveres Individuais e Coletivos', Capitulo II 'Direitos Sociais', 

Capítulo III 'Direitos Pollticos', Capítulo V 'Partidos Políticos'. 

4 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a S8rio. Ia ed., Trad. Nelson Boeira, Sao Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 2081209. 
5 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 19. 
6 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 160. 
' ''AS constituiçbes brasileiras sempre inscreveram uma declaraçao dos direitos do homem brasileiro e 
estrangeiro residente no pais. Ja observamos, antes, até, que a primeira constituiçao, no mundo, a 
subjetivar e positivar os direitos do homem, dando-lhes concreçao jurfdica efetiva, foi a do Império do 
Brasil, de 1824, anterior, portanto, a da Bélgica de 1831, a que se dado tal primazia." (SILVA, José 
Afonso da. Curso de Direlto Constitucional Positivo. 23O ed., Sao Paulo: Malheiros, 2004, p. 170) 



Importante ressaltar, que os direitos fundamentais, na Constituiçao Federal 

Brasileira, encontra ainda supedâneo no Título VI1 'Da Ordem EconBmica e 

Financeira', e no Titulo VIII 'Da Ordem Social'. 

Revela-se, assim como ocorre no sistema constitucional português, que o 

amplo catálogo de direitos fundamentais ao qual é dedicado o Título II, de nossa 

Constituiçao Federal, nao esgota o campo constitucional dos direitos fundamentais. 

É o que a doutrina portuguesa chama de "direitos fundamentais di~persos".~ 

1.2 CONCEITO 

Na doutrina, encontra-se grande dificuldade de conceituaçao de direitos 

fundamentais, principalmente a grande variedade de expressaes utilizadas para 

designá-los, como: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos 

individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas 

e direitos fundamentais do homem.' 

Para conceituá-los, José Afonso da Silva1' disserta que 

Direitos fundamentais do homem constitui a expressao mais adequada a 
este estudo, porque, além de referir-se a princlpios que resumem a 
concepçao do mundo e informam a ideologia polltica de cada ordenamento 
jurldico, é reservada para designar no nlvel do direito positivo, aquelas 
prerrogativas e instituiçbes que ele concretiza em garantias de uma 
conviv8ncia digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo 
'fundamentais' acha-se a indicaçao de que se trata do homem no sentido de 
que a todos, por igual, devem ser, nao apenas formalmente reconhecidos, 
mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, na0 como o macho 
da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos fundamentais do 
homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos 
fundamentais. 

  ano ti lho" ensina que os direitos fundamentais sao os direitos do homem, 

jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaço-temporalmente, 

objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. 

8 "Dispersos ao longo da Constituiçao existem outros direitos fundamentais, vulgarmente chamados 
de 'direitos fundamentais formalmente constitucionais mas fora do cathlogo' ou 'direitos fundamentais 
dispersas'." (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituiçao. 
5' ed., Coimbra: Livraria Almedina, p. 402) 
9 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 174. 
10 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 178. 
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dlreito Constitucional e Teoria da Constituiç%o. 5' ed., 
Coimbra: Livraria Almedina, p. 391. 



Paulo ~onavides '~ adota o conceito de Carl Schmitt, ao afirmar que 

os direitos fundamentais propriamente ditos sao, na essencia, entende ele, 
os direitos do homem livre e isolado, direitos que possui em face do Estado. 
E acrescenta: numa acepçao estrita são unicamente os direitos da 
liberdade, da pessoa particular, correspondendo de um lado ao conceito do 
Estado burgues de Direito, referente a uma liberdade, em princípio ilimitada 
diante de um poder estatal de intervensao, em princípio limitado, 
mensurável e controlavel. Corresponde assim, por inteiro, a uma concepçao 
de direitos absolutos, que s6 excepcionalmente se relativizam "segundo o 
critdrio da lei" ou "dentro dos limites legais". 

Jorge   ir anda'^ ressalta uma visão peculiar, ao afirmar que contra a adoçao 

do termo 'direitos do homem' como referência à 'direitos fundamentais' em direito 

constitucional, militam três razões: 

I - a primeira consiste em que, para lá de qualquer profissão de fé nos direitos 

do homem, do que se cura aqui é de direitos assentes na ordem jurídica, e não 

direitos derivados da natureza do homem e que subsistam independentemente da 

negação ou do esquecimento da lei; 

II - a segunda resulta da necessidade de, no plano sistemático da ordem 

juridica considerar os direitos fundamentais correlacionados com outras figuras 

subjetivas e objetivas. Eles não podem ser desprendidos das organizações 

econômica, social, cultural e da organização política; 

111 - a terceira razão decorre do fato de que os direitos fundamentais 

presentes na generalidade das Constituiçdes do século XX não se reduzem a 

direitos impostos pelo Direito natural, havendo muitos outros (direitos do cidadão, do 

trabalhador, do contribuinte, etc.) 

Nesse contexto, canotilho14 salienta, que os direitos fundamentais possuem 

ainda, múltipla função: 

I - Função de defesa ou de liberdade: é a defesa da pessoa humana e da sua 

dignidade perante os poderes do Estado, que se constitui de dois planos jurídicos: a) 

plano jurídico-objetivo: constituindo-se em normas de competência negativa para os 

poderes públicos, proibindo as ingergncias destes na esfera juridica individual; b) 

plano jurídico-subjetivo: que viabiliza o exerclcio positivo dos direitos fundamentais, 

12 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 8" ed., Sao Paulo: Malheiros, 1999. p. 515. 
"MIRANDA, Jorge. Op. cit.. p. 50151. 
14 CANOTILHO, JosB Joaquim Gomes. Op. Cit., p. 4051408. 



e exige omissóes dos poderes públicos, de forma a evitar agressbes lesivas por 

parte dos mesmos; 

II - Funçao de prestação social: significa o direito particular a obter algo 

através do Estado; 

111 - FunçSio de proteção perante terceiros: dever do Estado no sentido de 

proteger os titulares de direitos fundamentais perante terceiros; 

IV - Função de não-discriminação: é a função de assegurar que o Estado 

trate os seus cidadãos como cidadãos fundamentalmente iguais, abrangendo-se 

todos os direitos. 

1.3 TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A Teoria dos Direitos Fundamentais, mais como uma teoria de direito positivo, 

é uma teoria dogmática. Robert ~lexy", importante estudioso da Teoria dos Direitos 

Fundamentais, ressalta o modelo "tridimensional" da dogmática jurídica. 

Este modelo "tridimensional", também denominado como modelo "Dreier- 

~ l e x ~ " ' ~  da dogmática juridica dos direitos fundamentais, divide-se em tr&s 

dimensdes: analítica, empirica e normativa. 

Quanto as dimensóes em espécie, bem disserta Willis Santiago Guerra 

~ i l h o ' ~ :  

Na "dimensao analítica" se colocam estudos voltados para a construçao e 
aperfeiçoamento de um sistema wnceitual no ambito jurldico. dotado dos 
atributos de clareza e werencia, de modo a atender cada vez melhor ao 
objetivo, inerente e wnstitutivo a todo labor científico, de comunicaçao 
intersubjetiva sobre o objeto pesquisado. 

De uma "dimenstio empírica" da Dogmática Jurídica, segundo Alexy, pode- 
se falar em dois sentidos. Primeiro enquanto se ocupa de um direito 
positivo, que B um dado objetivo, embora pertencente a uma ordem 
normativa do real. humanamente constituída. Segundo, quando se trata de 
empregar, na argumentaçao jurldica. premissas wnstataveis empiricamente 
na realidade fática. 

l5 ALEXY, Robert. Teoria de 10s Derechos Fundamentales. Tercera reimpresibn, Madrid: Centro de 
Estúdios Pollticos y Constitucionales, 2002, p. 29. 
"GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 4' ed., Sao 
Paulo: RCS Editora, 2005, p. 36. 
l7 GUERRA FILHO, Willis op. cit., p. 37/40. 



A dimensao "normativa" 6 aquela em que os estudos mais dependem do 
recurso à faculdade de crltica, exercida na avaliaçao do material positivo em 
seu mais amdo sentido. onde se incluem o discurso normatlvo oriundo nao 
só do legislador, mas tamb6m de outros operadores juridicos, 
especialmente aqueles integrantes do judiciario e os doutrinadores, 
havendo entre os proferimentos de ambos o que já se denominou, usando 
express80 originaria da filosofia foucaultiana, "unidade de discurso". 

O estudo da teoria dos direitos fundamentais mostra-se de grande relevância 

para o desenvolvimento do trabalho, posto que, para a soluçgo das quest8es 

processuais controvertidas dentro dos Juizados Especiais Clveis Estaduais, para 

solução de divergências doutrinárias e jurisprudenciais, invoca-se a teoria 

tridimensional para propor a melhor interpretaçao e viabilizar a efetivaçao do acesso 

a justiça pelos jurisdicionados. 



2. ACESSO A JUSTIÇA 

2.1 ACESSO A JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Constitucionalmente, segundo a linha de ensinamento de Canotilho, o acesso 

justiça traduz-se no "direito do cidad8o a exigir dos poderes públicos a protecçao 

dos seus direitos, quer no reconhecimento de meios processuais adequados a essa 

finalidade."(sic)'8. E acrescenta o mesmo autor: "A um direito fundamental formal que 

carece de densificaçao atravhs de outros direitos fundamentais materiais". 

As primeiras linhas do Direito Processual Civil referiam-se ao acesso A justiça 

tão somente como um direito dos indivíduos de ingressar em juizo. Assim, o acesso 

a justiça significava o mero exercício do direito da ação. 

Dinamarco identificou um outro conceito de acesso à justiça, ao entender que 

o processo era um instrumento de jurisdiçao, realçando-se os valores sociais e 

políticos projetando seus objetivos, além da finalidade jurídica, ao afirmar que: 

a grande guinada metodológica da ci8ncia processual neste s6culo 6 
representada pela tomada de conscYnela da nacesmldade de observar todo 
slstema a partlr de perspectivas externas, sendo Insuficiente o tradlclonal 
exame introspectivo, pelo angulo interno. Do seculo passado para ca, o 
processualista soube bem deflnlr conceitos e estruturas harmonlosamente 
institutos. superando o sincretismo das origens e tornando definitiva a 
conaulita da autonomia do dlrello orocaaaual..Dal a Inaatlilaolo 
p~~m4~~amente dsmenatrada medlante a buaaa de, aubatrate oanatltualonal 
dos Instltutos e prlnclplos do processo e, agora, pelo empenho em sltuar o 
sistema processual no contexto das realidades sociais e políticas da 
n a ~ ~ o . ' '  

O acemmo d juatlga, para Cappellstt l  e Qarth, 

pode, portanto, ser encarado como o requlslto fundamental - o rnals bbslw dos 
direitos humanos - de um eistema jurldiw moderno e igualithrio que pretenda 
garanllr, e nbo cipenae proclamar o i  dlrelto8 de 

'' CANOTILHO, Josb Joaquim Gomes. Op. cit., p. 394. 
18 DINAMARCO. CBndido Rangel. Emcopos Politlcom do Procamso. In Perticipaç40 e Processo, SAo 
Paulo: RT, 1988. p. 114. 
20 CAPPELLETI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988, p. 8. 



Para Kazuo Watanabe, "o direito de acesso à Justiça é, portanto, direito de 

acesso a uma Justiça adequadamente organizada e o acesso a ela deve ser 

assegurado pelos instrumentos processuais aptos A efetiva realização de direit~".~' 

Acrescenta Antonio Cláudio da Costa Machado que em decorrhcia do 

principio constitucional do acesso à justiça 

[...I a todos esta sempre franqueado o acesso à jurisdiçao, mediante o 
processo, por meio de açao, quando tenha havido lesao a direito (tutela 
processual cognitiva e satisfativa) ou simples ameaça (eis a recente aludo 
textual à tutela preventiva ou cautelar). Saliente-se nesse diapasao que o 
acesso a justiça aqui assegurado se manifesta pelo que pode ser chamado 
de direito de açao em sentido constiiucional cujas características basicas 
sao a nao-subordinaçao a condiçbes (basta ser pessoa ou ente 
processualmente personalizado para ter tal direito) e o abstratissimo 
conteúdo da providencia a que se faz jus p m  provimento jurisdicional de 
qualquer tipo - de merito ou nao de mdrito).' 

Modernamente, a concepçao de que o acesso à justiça refere-se ao "acesso à 

ordem jurídica justa"23 por meio do processo, que não B somente um instrumento 

técnico, mas sim um "instrumento éticonz4, e O de que o acesso à justiça é, antes de 

mais nada, uma questão de cidadaniaz5, e é a que tem se aplicado. 

Assim, podemos conceituar o acesso a justiça como sendo um direito 

fundamental de caráter instrumental assegurado pela Carta Maior, que compreende 

toda a atividade jurídica, englobando n3o só a criaçao, interpretaçao, integraçao e 

aplicação do direito, como tambBm o exercício do direito de ação e a realização de 

direitos de forma justa e equânime. 

Importante ressaltar, que ao dissertar sobre acesso à justiça não há como nos 

afastar do princípio do doe process of law como postulado constitucional, base na 

qual todos os outros princípios fundamentais do processo civil se sustentam. 

21 Participaçao e Processo. Coord. Ada Pellegrini Grinover, Candido Rangel Dinamarco, Kazuo 
Watanabe, Sao Paulo: RT 1988. p.134. 
22 MACHADO, Antonio ClAudio da Costa. Normas processuais civis interpretadas: artigo por 
artigo, parhgrafo por parágrafo da Constituiçao Federal. Sao Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 
516. 
23 WATANABE, Kazuo. Acesso h Justiça e Sociedade Moderna. In Participaçao e Processo, 
Coordenado por Ada Pellegrini Grinover, Candido Rangel Dinarnarco e Kazuo Watanabe, Sao Paulo: 
RT, 1988, p.1281135. 
24 GRINOVER, Ada Pellegrini Grinover; DINAMARCO, Candido Rangel; CINTRA. Antonio Carlos de 
Araújo. Teorla Geral do Processo. Siío Paulo: Malheiros. 2005, p. 46. 
25 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil - o acesso & justiça e os 
institutos fundamentais do direito processual. 4' ed., Sao Paulo, 2000, p. 28. 



Constitucionalmente previsto no artigo 5 O ,  LIV, o principio do devido processo 

legal é gênero do qual todos os demais princípios constitucionais do processo siío 

espéciesz6. 

A cláusula due pmcess of law não se refere somente a tutela processual, mas 

também indica sua incidência sob o aspecto substancial, atuando no que respeita ao 

direito material. 

Quando instituído no sistema jurídico inglês pela Magna Carta de 1215, o due 

process of law possuía caráter meramente processual. Com o tempo, seu conceito 

foi se modificando com a ampliação de sua abrangência. Nos países em que houve 

a adoção do regime da commom law, como a exemplo do que ocorreu na 

constituição norte-americana, o due pmcess passou a ter desdobramentos, 

principalmente apbs o julgamento do famoso caso Marbury v. Madison, pelo qual a 

Corte Americana julgou a questão referente aos limites do poder governamental, 

traduzida no sentido de que, os atos normativos que ferirem direitos fundamentais, 

ofendem o devido processo legal, devendo, portanto, ser nulificados pelo poder 

judiciário. 

No ambito processual, parece-nos que já está consolidado o entendimento de 

ser manifestação do due process of law: a) a igualdade das partes; b) a garantia do 

jus actionis; c) respeito ao direito de defesa; d) contraditbrio.'' 

Todavia, não há como se referir ao acesso à justiça, sem consideramos o 

processo como um instrumento de sua efetivação. 

José Afonso da silva2', neste sentido, assim discorre: 

quando se fala em 'processo', e n8o em simples procedimento, alude-se, sem 
dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, 
quando entregue pelo Estado. d& a cada um o que 6 seu, segundo os imperativos da 
ordem juridica. E isso envolve a garantia do contraditdrio, a plenitude do direito de 
defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais. 

'"ERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8' ed., SAo 
Paulo: RT, 2004, p. 60. 
*' NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 70. 
28 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 431 





como força motriz para o surgimento e desenvolvimento do Direito, reflexo de um 

fenômeno humano e 

Como bem salienta Hassan ~ a j j ~ ~ :  

esse direito s6 sera verdadeiramente alcançado na medida em que se crie 
mecanismos eficientes e capazes de eliminar as diferenças de 
oportunidades atinentes as desigualdades de condiçbes sociais, 
econbmicas, culturais e intelectuais do homem, dentre outros fatores de 
menor importancia. 

E este papel compete exclusivamente ao Estado, detentor do Poder 

Jurisdicional. 

Historicamente, em 1984 foram instituídos os Juizados das Pequenas 

causa?. Após, em 1988, a Constituiçáo ~ e d e r a l ~ ~  previu a criação dos Juizados 

Especiais, dependendo, contudo, de regulamentação. 

Em 1995, foi promulgada a Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099), que 

dispôs a respeito dos Juizados Especiais civeis e criminais, na esfera Estadual. 

Por fim, em 2001, foi editada a Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais 

no âmbito da Justiça Federal, que acabou por dar maior amplitude, ao se atribuir 

competência para julgamento de causas at8 60 (sessenta) salbrios mínimos, 

excluidas aquelas previstas no g l0 do artigo 3O, da Lei no 10.259~~. 

32 BEDAQUE. JOSB Roberto dos Santos. Direito e Processo. Sao Paulo: Malheiros. 1995, p. 9. 
33 HAJJ. Hassan. Acesso B Justiça. In Acesso d Justiça, org. Maria Tereza Sadek. S80 Paulo: 
FundaMo Konrad Adenauer, 2001, p. 282. 
" Lei no 7.224184. 
35 Art. 24 - Compete à Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: X - 
criaçao, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
Art 98 - A  Uniao, no Distrito Federal e nos Territ6rios, e os Estados criarao: I - Juizados Especiais. 
providos por juizes togados, ou togados e Leigos, competentes para a conciliaçao, o julgamento e a 
execuçao de causas clveis de menor complexidade e infraçbes penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumarissimo, permitidos, nas hipbteses previstas em Lei, a 
transaçao e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro grau; 

Art 3 O .  (...) 
5 1'. Nao se incluem na competencia do Juizado Especial Civel as causas: 
I - referidas no art. 109, incisos 11, III e XI da Constituiçao Federal, as açbes de mandado de 
segurança, de desapropriaçao. de divisa0 e demarcaçao, populares, execuçbes fiscais e por 
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuais homog&neos; 
II -sobre bens im6veis da Uniao, autarquias e fundaçbes ptiblicas federais; 
111 - para a anulaçao ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciària e o de lançamento fiscal; 
IV - que tenham como objeto a impugnaflo da pena de demissao imposta a servidores ptiblicos civis 
ou de sançbes disciplinares aplicadas a militares 



2.1.2 Direito a Informação 

Como visto, apesar do acesso à justiça ser constitucionalmente garantido à 

todos, não se pode olvidar a existência de vários fatores que limitam o exercício 

deste direito. 

Entre estes fatores limitadores, poderíamos elencar: 

(a) fatores políticos - resultantes das interferéncias do poder estatal sobre os 

direitos e as garantias individuais, a fim de se prover os indivíduos de instrumentos 

adequados para sua efetivaçáo; falta provisáo para a estrutura e operacionalizaçáo 

do processo; o controle jurisdicional externo (atualmente posto em vigência atravbs 

da Emenda Constitucional no 4512004); 

(b) fatores econômico-financeiros - derivados da política econômica 

deficitária; da má distribuição de renda; 

(c) fatores sociais - que resultam da ideologia conservadora do Judiciário 

(com decisões regidas sob princípios rígidos de hermenêutica jurídica); do interesse 

de uma minoria elitizada; falta de informação dos individuos menos favorecidos 

quanto aos seus direitos. 

A falta de informação é, certamente, o fator que limita mais o acesso à justiça. 

A nossa Constituição Federal, assegura à todos os cidadaos o direito à 

informação3'. E quando se falou em informaçáo, o constituinte se referia à 

informação política, social, econômica e principalmente jurídica. 

Nao obstante, nossa realidade mostra que a falta de informaçáo decorre, 

principalmente, do completo desconhecimento dos direitos, - resultado da notória 

falta de instruçáo e falta de credibilidade do JudiciBrio -, apresenta-se como 

destaque no estreitamente das vias de acesso A justiça. 

O Poder Judiciário carece de canais de comunicação com a sociedade, 

principalmente dentro das Escolas, Igrejas ou Centros Comunitários que concentram 

37 Art. 5", XIV - é asseaurado a todos o acesso à informacao e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessario ao exercício profissional; (grifo nosso) 



grande número de pessoas formadoras de opinião e de influência social. Deve 

assim, estimular o fomento e a participação popular. 

Kazuo Watanabe destaca em seus ensinamentos que: 

A par das vantagens mais evidentes. que sao a maior celeridade da Justiça e a 
maior aderencia da Justiça B realidade social, a participaçao da comunidade traz, 
ainda, o beneficio da maior uedibilidade da Justiça e principalmente o do sentido 
pedagbgico da adrninistraçao da Justiça, propiciando o de colabora@o. Os que t8m 
a oportunidade de participar conhecerao melhor a Justiça e cuidar80 de divulgB-Ia 
ao segmento social a que pertencem." 

Não podemos olvidar que, em que pese a falta de informaçao decorrente da 

falta de instrução e recursos econômicos, hodiernamente a mídia tem se mostrado 

como um importante papel na transmissão de informações com relação aos direitos 

dos cidadãos, especialmente através de alguns programas que provêem aos 

telespectadores, uma forma de intermediação, ainda que de forma banal, para a 

pacificação ou solução de conflitos. 

Todavia, esta forma precária de informação acaba por gerar falsas 

expectativas aos indivíduos, acarretando assim, demandas aventureiras perante o 

Judiciário, principalmente perante os Juizados Especiais. 

Talvez o Único canal de comunicação da população com o Poder ~udic i~r io~ ' ,  

atualmente, seja a possibilidade de se manter convênios com as Faculdades de 

Direito, permitindo-se a instalação de Juizados Especiais em suas estruturas, 

facilitando assim, o acesso à informação pelos indivíduos, atravbs de consultas e 

triagens efetuadas pelos acadêmicos de direito. 

Tal experiência mostra-se bastante eficaz, não s6 para facilitar a informação, 

como também para viabilizar o acesso à justiça e formar profissionais melhor 

habilitados. 

Em estudo sobre os Juizados Especiais e as Faculdades de Direito, 

Rosângela Batista Cavalcanti, conclui que 

[...I de qualquer forma, a maioria das pessoas parece satisfeita com a 
possibilidade de resolver seus problemas atravbs desse sistema. E. uma 
vez tendo utilizado os seus serviços, a imagem que tem da Justiça e de 

38 Participaçáo e Processo. Coord. Ada Pellegrini Grinover, Candido Rangel Dinarnarw, Kazuo 
Watanabe - Sao Paulo: RT 1988, p.133 
39 Nos referimos aqui ao Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo 



suas instituiçbes parece melhorar consideravelmente, ainda que seja 
somente pelo fato de estar mais acessível e manos buro~i.atica.~~ 

2.1.3 Assistência Jurídica 

A principio a assistencia judiciária possuía regulamentação infraconstitucional, 

atravks da Lei no 1.060150, artigo 1°, que determinava aos Poderes Públicos Federal 

e Estadual, independentemente da colaboraçao que possam receber dos Municípios 

e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, a concessao de assistencia judicidria 

aos necessitados. 

Como "necessitado" entende a lei ser o indivíduo nacional ou estrangeiro 

residente no país4', que não possua condições de arcar com as custas do processo 

e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.42 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a assistencia 

judiciiria, passou a ser tratada como direito individual, ao determinar ao Estado a 
prestaçao de assistencia jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiencia de recursos.43 

Quanto ao tema, disserta Antonio CICtudio da Costa   achado? 

Diferentemente da regra constitucional anterior que s6 conferia 
' assistkncia ]~diciária aos necessitados' (art 153. $32, da CF/69), a atual 
ConstituiçAo brasileira resolveu ampliar a garantia e-outorgar aos 'carentes 
"assistencia jurldica integral", como se 18 no texto sob análise. A distincao 
está no fato de aue a assistkncia iurldica compreende a iudiciária 
lassistência Dara estar Derante o iuiz). mas vai alem. Doraue sianifica 
prestacao de consultoria iurldica e atividade extraiudicial em favor dos 
beneficiários. Observe-se que o titular do dever constitucional assim 
estabelecido 6 o Estado em sentido amplo para compreender a Uniao e os 
Estados, valendo lembrar que a assistencia judiciária se encontra 
regulamentada em Lei Federal recepcionada pelo presente dispositivo (Lei 
n. 1060/50), enquanto que o pr6prio art. 134 desta Lei Maior atribui B 
instituiçao da Defensoria Pública (da Uniao, do Distrito Federal e dos Estado 

40 CAVALCANTI, Rosangela Batista. Juizados Especiais e as Faculdades de Direito. In Acesso á 
Justiça1 Org. Maria Tereza Sadek. Sao Paulo: Fundaçao Konrad Adenauer, 2001, p. 143. 
41 Art 2' - Gozarao dos beneficias desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no Pals que 
necessitarem recorrer B justiça penal, civil, militar, ou do trabalho. 
42 Art ZO, parágrafo único. 
43 Ari. 5', LXXIV, CF 

MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Normas processuais civis interpretadas: artigo por 
artigo, parhgrafo por parágrafo da Constituiçao Federal. Sao Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 
22. 



- § l0 do art. 134) a incumbencia de prestar 'orientaçao jurídica e a defesa, 
em todos os graus", aos necessitados, "na forma do art. 5 O  WIV" (v. Lei 
Complementar n. 80194); a atividade extrajudicial ainda nAo tem 
regulamentaçao. Em relaçao à comprovaçao da "insuficidncia de recursos", 
tem-se entendido que basta a declaraçao do pr6prio postulante neste 
sentido para preencher a exigencia constitucional. Por derradeiro. nao 
podemos deixar de reconhecer que a concessao de assistencia jurídica aos 
carentes, assim como concebida por este novo regramento, nada mais 
representa do que a potencial realizaçao e viabilizaçao do acesso A justiça 
pelos hipossuficientes econbmicos - boa parte da populaflo brasllelra -, 
vaie dizer, cumprimento da ordem constitucional contida no art. 5'. XXXV jA 
comentado: "a lei nao excluirá da apreciaçao do Poder Judiciário lesa0 ou 
ameaça a direito." (grifo nosso) 

O fato é que o Estado de SZio Paulo cumpre com seu dever de forma 

deficitaria. Isto porque, conforme enunciado na Carta Maior, especificamente no 

artigo 134, compete à Defensoria Pública a orientação jurídica e a defesa, em todos 

os graus, dos  necessitado^.^^ 

Não obstante no Estado de Sáo Paulo, tal função vem sendo exercida pela 

Procuradoria Geral do Estado, através de Procuradores designados que acabam por 

funcionar como defensores públicos afastando-se de sua função instituciona~~~, e 

dentro de uma estrutura que não  se encontra apropriada para receber 

adequadamente os "necessitados". 

Esta falta de assistência jurídica adequada, acaba por dificultar o acesso à 

justiça dos  necessitados, que muitas vezes acabam por se socorrer As assistbncias 

judiciárias prestados pelas Faculdades de Direito ou aos Convênios mantidos entre a 

Procuradoria Geral do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil. 

45 Defensoria Pública: Lei Complementar no 80. de 12.01.1994 e Decreto no 4.137, de 20.02.02. 
46 (Art. 99 - Constituiçao Estadual do Estado de Sao Paulo) Sao funçbes institucionais da 
Procuradoria-Geral do Estado: 
I - representar judicial ou extrajudicialmente o Estado; 
II - exercer as funçbes de consultoria e assessoria jurídica do Poder Executivo e da Administração 
em geral; 
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas; 
IV - exercer as funçbes de consultoria jurldica e de fiscalizaçao da Junta Comercial do Estado; 
V - prestar assessoramento técnico-legislativo ao Governador do Estado; 
VI - promover a inscriçao, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual; 
VI1 - propor açao civil pública representando o Estado; 
VIII - prestar assistencia jurídica aos Municlpios, na forma da Lei; 
IX - realizar procedimentos disciplinares nao regulados por Lei especial; 
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por Lei; 



Um ponto relevante refere-se ao conflito existente entre os benefícios da Lei 

no 1.060150, principalmente no que tange à intimaçáo e contagem de prazos, e os 

princípios orientadores dos Juizados Especiais. 

Isto porque, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária, nos termos do 

artigo 4', $j 5O, o defensor público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado 

pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, contando-se- 

Ihes em dobro todos os urazos. 

Como vimos, os Juizados Especiais encontram-se orientados pelo princípio da 

simplicidade e da celeridade. Dessa forma, náo nos parece aplicAvel o dispositivo 

acima mencionado, ao menos, quando o processo estiver sob a égide das Leis 

9.099195 e 10.259101, já que configuraria evidente conflito de normas. 

A intimação das partes, ou de seus advogados não precisa ser pessoal, 

admitindo-se qualquer outra modalidade de intimaçáo (Diário Oficial, telefone, 

fax, ...), bem como os prazos devem ser singulares, na forma estabelecida em lei4'. 

2.1.4 Custos do Processo 

Como já ressaltado, o custo do processo encontra-se como uma das causas 

que obstam o acesso à justiça. 

Nelson Nery ~ ú n i o r ~ ~  alerta que "se a taxa judiciária for excessiva de modo a 

criar obstáculo ao acesso à justiça, tem-se entendido ser ela inconstitucional por 

ofender o principio aqui estudado". 

Assim, não basta ao Estado prover os Juizados Especiais de um 

procedimento informal, simples e célere para viabilizar o direito de ação dos 

47 "Recurso - Intempestividade - Beneficio da assistencia judiciária gratuita - Representaçao pela 
Procuradoria-Geral do Estado - Prazo em dobro - Inadmissibilidade - Concessao do referido 
beneficio depois de decorrido o prazo de dez dias previsto no art. 42 da Lei no 7,244184 - Nao 
conhecimento". (Recurso no 1.630, Primeiro ColBgio Recursal dos Juizados Especiais de Pequenas 
Causas da Capital, v.u., j. 09.11.95, Revista dos Juizados Especiais, nol, Ed. Fiuza, p. 3551357). 
48 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 138. 



indivíduos, mas também realizar e efetivar o acesso a "ordem jurídica justa", com 

isenção do recolhimento de custas processuais. 

Neste contexto as Leis dos Juizados Especiais permitem que as partes, 

independentemente de seu sfafus econômico, provoquem o Estado para obter uma 

tutela jurisdicional, ao menos, em primeira instância independentemente do 

recolhimento de qualquer custa4', incluindo os honorarios advocaticios da parte 

contrária no caso de sucumbência. 

É de curial importancia frisar, que esta isenção ocorre somente em primeiro 

grau, independentemente do resultado da demanda. 

Esta isenção de sucumb&ncia 6 relevante para estimular o acesso à justiça. 

Como ensina ~arinoni~':  

O trabalhador pobre que nao pode enfrentar os riscos de uma derrota tem 
direito a assistencia judiciária gratuita e. portanto, quando sucumbente, nao 
precisa pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Contudo, nao 
é justo que aquele que teve o seu direito reconhecido sofra uma diminuiçao 
patrimonial. O processo estaria impondo um prejulzo ao autor que tem 
razao. e o sistema inibindo o acesso do trabalhador, através de advogado, à 
justiça. 

Caso a parte entenda que deva recorrer ao Colégio Recursal, deve recolher o 

preparo do recurso, na forma do §I0, do artigo 42 da Lei no 9.099195, 

compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em 

primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciiiria gratuita. 

Assim, para exercer o duplo grau de jurisdição perante os Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais - no Estado de São Paulo - deve o recorrente recolher o 

equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, que se referem 

respectivamente: 

(a) 2% (dois por cento) - custas iniciais5'; 

49 ~ r t .  54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdiçao. do pagamento 
de custas, taxas ou despesas. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil. 4O ed., Sao Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 31. 
5' Art. 4 O ,  1, Lei Estadual no 11.608103. 



(b) 1% (um por cento) -taxa de preparo do recurso5' 

O artigo 4 O ,  § 2 O ,  da Lei Estadual no 11.608103, determina que na hipótese de 

pedido condenatorio, o valor do preparo a que se refere o inciso II será calculado 

sobre o valor fixado na sentenca, se for líquido, ou se ilíquido, sobre o valor fixado 

eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o 

acesso à justiça, observado o disposto no § 1'. 

Necessário ressaltar, que em sede dos Juizados Especiais, a juri~prudência~~ 

vem entendendo que não se aplica a regra instituída no artigo 51 1, § 2 O ,  do Código 

de Processo Civil, que possibilita a parte, no caso de insuficiência do recolhimento 

do preparo, a supressáo da diferença no prazo de 5 (cinco) dias. 

Assim, para se evitar qualquer decreto de deserçao por insuficiência de 

preparo, importante ressaltar que disp6e a Lei quanto aos valores mínimos a serem 

recolhidos, fixando o valor equivalente a 5 UFESP'S~~ (R$66,50). 

Tratando O preparo, no âmbito dos Juizados Especiais, de um custo 

complexo constituído de duas taxas distintas (custas iniciais + preparo de recurso), 

importante frisar que o valor mínimo para recolhimento a título de preparo de 

Recurso Inominado no Estado de Sao Paulo é de 10 UFESP's (R$133,00). 

52 ~ r t  4 O ,  11, Lei Estadual no 11.608103. 
53 "Recurso - Preparo - Recolhimento intempestivo - Deserçao - Cálculo sobre o valor da causa - 
Art. 4 O ,  11, da Lei Estadual no 4.952185 - Juizado Especial Civel - Preparo equivalente a 2% sobre o 
valor da causa - Nao aplicaçao do art. 511, 52' do Cbdigo de Processo Civil - Recurso nao 
conhecido (Recurso no 5.081, Terceiro ColBgio Recursal dos Juizados Especiais da Capital, v.u., j. 
11.07.03, Revista dos Juizados Especiais no 29, Ed. FiUza, p. 15311 55). 
No mesmo sentido: (Recurso no 5.676, Segundo Colégio Recursal da Capital, maioria de votos, j. 
24.06.03, Revista dos Juizados Especiais, Ed. Fiuza, Vol. 32, p. 2551256) 
54 ~ r t .  40, §I0, da Lei Estadual no 11.608103. 



3. PRINC~PIOS DE DIREITO 

3.1 CONCEITO 

Para melhor discutirmos o assunto, em primeiro lugar, devemos nos ater ao 

conceito de "principio". 

Carlos Maximiliano em sua classica obra "Hermenêutica e aplicação do 

direitou5', n o  capitulo referente a o s  principios gerais de direito inaugura-o c o m  a 

seguinte difusão: 

Todo conjunto harmbniw de regras positivas é apenas o resumo, a síntese, 
o substratum de um complexo de altos ditames, o índice materializado de 
um sistema organico, a concretizaçao de uma doutrina, serie de postulados 
que enfeixam principios superiores. Constituem estes as diretivas idbias do 
hermeneuta, os pressupostos cientificos da ordem jurídica. 

Geraldo ~ t a l i b a ~ ~  ensina que: 

Os princípios sao as linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes 
magnas do sistema jurídico. Apontam os rumos a serem seguidos por toda 
a sociedade e obrigatoriamente perseguidos pelos 6rgaos do governo 
(poderes constituídos). Eles expressam a substancia última do querer 
popular, seus objetivos e designios, as linhas mestras da legislaçao, da 
administraçao e da jurisdiçao. Por estas nao podem ser contrariados; tem 
que ser prestigiados at8 as ultimas consequencias. 

José Afonso da doutrina que: 

os princípios sao ordenaçbes que se irradiam e imantam os sistemas de 
normas, são [como observam Gomes Canotilho e Vital Moreira] 'núcleos de 
condensaçbes' nos quais confluem valores e bens constitucionais". Mas 
como disseram os mesmos autores, "os principios. que começam por ser a 
base de normas jurídicas, podem estar positivamente incorporados, 
transformando-se em normas-principio e constituindo preceitos bcisicos da 
organizaçao constitucional. 

55 MAXIMILIANO, Carlos. Hermen6utica e Apilcaçao do Direlto. 19' ed., Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 241. 
56 ATALIBA, Geraldo. República e constituiç8o. 2 O  ed. atualizada - Sao Paulo: Malheiros, 1998,. p. 
34. 

57 SILVA, JOSB Afonso da. Op. cit., p. 92. 



Neste contexto, importante ressaltar que os princípios são verdadeiras normas 

que desempenham tríplice função no sistema juridico: 

(a) Fundamentação: os princípios desempenham a função de fundamentação 

do Direito, gozando de eficácia diretiva. Diretiva na medida em que havendo 

antinomia entre regras e princípios, estes prevalecerão; 

(b) Vetor para a interpretação: os principios desempenham, no plano de 

solução dos problemas, o papel de regra basilar para uma justa solução, ao passo 

que na existência de divergência quanto à interpretação da norma, terá eficácia 

aquela que estiver conforme estas normas que desempenham o papel de 

fundamentação do próprio ordenamento jurídico; 

(c) Fonte de supressão de lacunas: diante da inexistência de regras 

específicas reguladoras para a composição de um litígio, os principios gerais de 

direito servirão para preencher as lacunas no ordenamento jurídico, impedindo a 

adoção de decisões non l i q ~ e t . ~ ~  

Na0 ha certeza, nao esta claro. Náo há julgado. Nao convence. Essa expressáo B usual na ci8ncia 
do processo, para significar o que hoje náo mais existe: o poder de o juiz nao julgar, por náo saber 
corno decidir. O juiz nao pode deixar de julgar. Ainda que nada tenha ficado provado; ainda que nao 
saiba quem tem razao; ainda que na0 saiba qual das partes 6 a vitima e qual o algoz; ainda que 
ignore qual das partes o esttl enganando, o juiz tem o dever de julgar. Nao sabe e, entretanto, deve 
julgar, como se soubesse. "11 giudice decide non perch6 sa ma come se sapesse': (CARNELUTTI, 
Francesco. Diritto e PlOCeSSO, P. 265). 



4. PRINC~PIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

4.1 ASPECTOS GERAIS 

A artigo 2O da Lei no 9.099195, de plano enuncia quais são os principios 

orientadores dos Juizados Especiais na esfera Estadual: "O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que posslvel, a conciliação ou a transaçao". 

Somente em 1999, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 22, 

acrescentou-se o paréigrafo Único ao artigo 98 da Constituiçiio ~ederal", prevendo a 

criaçao de Juizados Especiais tambbm no Ambito da Justiça Federal. 

A Lei no 10.259/01, por sua vez, apesar de não elencar os princípios 

processuais a serem observados, adotou a Lei no 9.099195, como estatuto normativo 

complementar às suas prbprias lacunas, naquilo que não se conflitar. 

Note-se, portanto, que os princípios previstos no artigo 2O, da Lei 9.099195 

aplicam-se tanto a um, quanto ao outro Juizado. Para melhor deslinde da questão, 

passamos a analisar mais adiante, estes principios orientadores. 

Importante lembrar os ensinarnentos de ~inamarco", ao afirmar que 

a ruptura de velhos hàbitos. nessa preconizada mudança de mentalidade 
proposta na revolucionària lei especial, pretende demolir somente a 
estrutura formal do processo tradicional, nao para imolar princlpios, mas 
justamente para oferecer melhores condições à sua plena realizaçao. 

Art. 98. A Uniao, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarao: 
I - Juizados Especiais, providos por juizes togados, ou togados e Leigos, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas clveis de menor complexidade e infraçbes penais 
de menor potencial ofensivo, mediante Os procedimentos oral e sumarissimo, permitidos, nas 
hip6teses previstas em Lei, a transação e O julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro 
grau; 

(L) 

Parágrafo único. Lei federal disporá sobre a criaçao de Juizados Especiais no ambito da Justiça 
Federal. 

DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. Sao Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p.156. 



Não obstante, vale ressaltar que os principios dos Juizados Especiais, apesar 

de terem boa intenção, por si só não são suficientes para viabilizar o acesso à justiça 

aos cidadãos. 

Para fazer funcionar os Juizados Especiais Estaduais ou Federais 6 preciso 

mais do que uma boa lei, é preciso ter disposição política e administrativa não s6 do 

Poder Judiciário, como do Poder Executivo, para sua instrumentalização. 

4.1.1 Princípio da Informalidade 

No Processo Civil, temos como um dos principios basilares, constitucionais e 

fundamentais, o principio do devido processo legal (due process of law), enunciado 

no artigo 5O, LIV da Constituição Federal. 

"LIV - ninguém ser8 privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal". 

A doutrina processualista, por assim dizer, entende que o princípio do devido 

processo legal é genero do qual todos os demais principios constitucionais do 

processo são e~pécie.~ '  

Assim, como corolArio do devido processo legal, o Código de Processo Civil 

disciplina acerca da forma a ser observada para a prática dos atos judiciais, para 

que haja a possibilidade da realização de um processo. 

Humberto Theodoro Júnior, explica que processo se apresenta "como a série 

de atos coordenados regulados pelo direito processual, através dos quais se leva a 

cabo o exercício da juri~dição".~' 

NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. E8 ed., sao 
Paulo: RT, 2004. p. 60. 
62 THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 16' ed., Vol. I, Rio de Janeiro: 
Forense, 1995, p. 42. 



E para se efetivar o processo, o Código de Processo Civil e a Lei dos 

Juizados Especiais disciplinam ainda, quanto A forma material com que o processo 

se realiza em cada caso concreto. 

Assim, o procedimento dá exterioridade ao processo, revelando-se como 

modus faciendi com que se vai atingir a tutela jurisdicional pretendida. 

Decorre dai, outro principio processual: o principio da instrumentalidade das 

formas. 

Apesar de não constar no texto constitucional, a lei infraconstitucional (artigo 

154, do Código de Processo Civil), assim enuncia a respeito do principio da 

instrumentalidade das formas: 

Art 154 - 0 s  atos e termos processuais nao dependem de forma 
determinada, senao quando a lei expressamente a exigir, reputando-se 
válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade 
essencial. 

E certo que, da instrumentalidade, como principio fundamental do processo, 

náo cuidaram muitos doutrinadores, pioneiros no tratamento moderno de nosso 

direito processual - apesar de sua previsão implícita no artigo 1563, do Código de 

Processo Civil de 1939 (Dec-Lei 1608139). 

Todavia, o principio da instrumentalidade das formas, pelo qual os atos 

dependem da observância da forma, segundo prescrito em lei, sob pena de nulidade 

(artigo 243, CPC), é diretriz a ser observada no Processo Civil. 

O próprio estatuto processual eienca as formas de sanção pela inobservância 

a forma, que pode variar da aplicação de nulidade do ato, preclusão, ou até mesmo 

a extinção do processo sem ou com julgamento de mérito. 

Não obstante, para facilitar o acesso a justiça, o princípio da informalidade, 

adotado pelo microssistema processual dos Juizados Especiais, vem abrandar todos 

os tipos de formalismos para a prática de todo e qualquer ato judicial, em prol de 

uma justa e célere prestação da tutela jurisdicional aos demandantes. 

63 ~ r t .  15. Quando a Lei nao Drescrever forma deteminada, os termos e atos Drocessuais conterao a, nào sendo admisslveis espaços em branco, 
nem entrelinhas, rasuras ou emendas na0 ressalvadas. Nao se usaráo abreviaturas e serao escritos 
por extenso os números e as datas. 



A dispensa da formalidade na prática dos atos, apesar de ser uma vontade 

manifesta nos pensamentos de cultores da ci&ncia processual, de fato deve ser 

difundida, mesmo porque, o acesso A justiça deve ser alastrado a todos, com 

respeito ao princípio da isonomia ou igualdade, desde longas datas, abarcado por 

Aristóteles, ao entender que "a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades". 

Vivemos atualmente em uma Economia de massa e globalizada, pela qual as 

formas de contratação sao em sua grande maioria efetuada através de Contratos de 

Adesão. Em muitas destas contrataçdes, o cidadao sequer tem acesso a este 

contrato. Muitas vezes, a contratação é perfectibilizada baseando-se, tão-somente, 

na boa-fé das partes. 

E a boa-fé vem de uma cultura ética e de confiança, mais evidente nas 

classes sociais menos favorecidas, que não dispõem de informação suficiente sobre 

seus direitos materiais, o que se dirá da forma pela qual deve ser postulado em 

Juizo. 

Apesar dos Juizados Especiais não estarem relacionados somente às 

relações de consumo, temos que o maior número de litígios surgem destas relaçbes. 

Pelo principio da informalidade, basta ao demandante que se dirija até um 

Juizado Especial, e efetuar sua reclamação que será posta a termo, objetivando-se a 

citação do demandado para que este, querendo, possa exercer outro princípio 

constitucional -do contraditório e ampla defesa (artigo 5 O ,  LV). 

Note-se que com a adoção do principio da informalidade, os requisitos do 

artigo 282, do Código de Processo Civil, que devem ser observados para elaboraçao 

da petição inicial, n8o precisam ser intrinsecamente observados. Todavia, a Lei no 

9.099195 exige que haja a explicitação dos fatos e fundamentos, de forma sucinta". 

Tal ponto será mais bem analisado adiante. 

Artigo 14, §I0, II 





devendo, contudo, submeter imediatamente ao Magistrado investido em cargo 

público por concurso, apenas homologá-la69 por sentença. 

Todavia, imperioso ressaltar que, se o Juiz togado entender necessário, 

poderá proferir outra decisão em substituição ou, antes de se manifestar, determinar 

a realização de atos probatbrios indispensáveis. 

Como corolhrio do principio da informalidade, podemos ainda ressaltar quanto 

a documentação do ato processual. 

Institui o C6digo de Processo civil7', que os atos que se realizam oralmente 

devem e precisam ser documentados, através de termo a ser lavrado pelo escrivão 

(ato formal). 

Contudo, nos Juizados Especiais, como decorrência do princípio da 
informalidade, dispensa-se a transcrição ou documentação do ato processual, 

adotando-se um procedimento mais simples, ao se permitir 71 a gravaçao em fita 

magnética ou equivalente. 

O princípio da informalidade encontra-se muito bem pautado junto aos 

Juizados Especiais, tanto que o STF o utilizou como fundamento para julgamento7' 

de Açáo Direta de Inconstitucionalidade interposta pela Ordem dos Advogados do 

Brasil que suscitou a inconatitucion~ilidad~ do artigo QO, da Lei 8.08Q185, que 
dispensa a assistência de advogado nas causas at6 20 (vinte) salários mínimos. 

Não obstante, os Ministros em Sessao Plenaria julgaram a ADln proposta 

improcedente, invocando para tanto, a aplicação do princluio da informalidade nas 
demandas dos Juizados Especiais, que dlapenaarla a preaençs do advogado nas 

causas ate o valor de alçada supra mencionado. 

.~ ~- ~- 

Ou Art. 40 - O Juiz Lelgo que tlver dlrlgldo a InStrup80 proferir8 sua declsao e imediatamente a 

eubmeterd ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituiçáo ou, antes de se 
manifestar, determinar a realizaçáo de atos probatbrlos IndlspensAveis. 
70 Art. 457 

Art. 13. 53' Lel n. 0.0091Q5 - Apenas 0s atos considerados essenciais serao reglstrados 
resumidamente, em notas fnafl~scrltas, datllografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demals 
atas ~oder(l0 ser gravados em fita maanbtica ou eauivalente, aue serB inutilizada após o transito em 
iulaado. 
72 ADln no 1.539-7 



4.1.2 Princípio da Simplicidade 

É fato que muitos autores entendem que o Princípio da Simplicidade, muitas 

vezes se confunde com o Principio da ~nformalidade'~. Em várias obras, os autores 

dissertam sobre estes princípios conjuntamente. 

Alexandre Freitas chega a afirmar que "não obstante fale a lei em 

simplicidade e em informalidade como conceitos distintos, a rigor está-se aqui diante 

de um só princípio ..." 

Apesar de Cristina Tereza ~ a u l i a ~ ~  e LuiZ Fux ressaltarem que o principio da 

simplicidade é instrumento do principio da informalidade, a linha divisória dos 

conceitos é tênue, merecendo por consequência, nossos destaques. 

Isto porque, como visto no item supra, a informalidade deriva da dispensa de 

regras e formalidades a serem observadas Para a prática de atos judiciais. 

~á o princípio da simplicidade, nos dizeres de Guilherme Bollorini pereira7" 

visa, acima de tudo, a estimular os Juizados Especiais a funcionarem sem 
ostentação ou pompa. a fim de que as partes e terceiros possam se manifestar 
livremente, à vontade, com isso facilitando a produção da prova oral. Busca-se, 
enfim, que aquele que procura os Juizados Especiais possa compreender todo o 
desenrolar de seu processo. 

Com presteza, este mesmo autor, menciona os ensinamentos de J. E. 

Carreira Alvim, ao salientar que esse princípio visa também impossibilitar as partes o 

oferecimento de incidentes ~ ~ O C ~ S S U ~ ~ S ,  tornando mais complexa a demanda. 

O fato é que a própria Lei no 9.099J95 delimita os institutos ou incidentes que 

podem ser invocados no procedimento dos Juizados Especiais, ao possibilitar 

73 Neste sentido: DINAMARCO, Candido Rangel. Manual dos Juizados Clveis. 28 ed., Sao Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 105/107. 
74 CAMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais - Uma 
Abordagem Critica. Rio de Janeiro: Lúmen Jiiris, 2004, p. 19/20. 

'' GAULIA, Cristina Tereza. Juizados Especiais C1Vei.S - 0 Espaço do Cidadao no poder 
Judiciário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, P. 105. 
78 PEREIRA, Guilherme Bollorini Pereira. Juizados Especiais Federais Cíveis - Questões de 
Processo e de Procedimento no Contexto do Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Lúmen JYris 
Editora, 2004, p. 43/44, 



somente o pedido contrapo~to'~, ~ X C ~ Ç ~ O  de suspeição ou impedimento7' e 

litisc~nsórcio'~, provocados por meio de procedimento incidental e não como 

incidente procedimental. 

Quanto a documentação do ato processual, já aludida no item supra, 

verificamos que, em sede de Juizados Especiais, o ato B informal, ou seja, dispensa- 

se o termo do escrivão. 

Todavia, podemos dizer que o ato também 6 sim~les, já que os somente os 

atas essenciais serão registrados, de forma resumidas0. Apesar de não haver a 

dispensa do registro, este poderá ser efetuado por gravaçáo ou outro meio 

magnético. 

4.1.3 Princípio da Economia Processual 

Como decorrência dos princ[pios já enunciados, da informalidade e da 

simplicidade, o principio da e~onomia Processual encontra-se como orientador dos 

Juizados Especiais, baseando-se nos preceitos de que todos os atos praticados 

dentro do processo acionado através deste microssistema, sejam aproveitados, uma 

vez verificado o alcance de seu objetivo. 

Alexandre Freitas Câmara, conceitua a economia processual como sendo o 

princípio que consiste "em extrair do Processo O máximo de proveito com o mínimo 

de dispêndio do tempo e  energia^".^' 

Neste contexto, a Lei dos Juizados Especiais previu um numero mínimo de 

nulidades que podem ocorrer no ProceSSO, a fim de que se outorgue ao processo 

plena efetividade - da prestação da tutela jurisdicional. 

77Art. 31, da Lei 9.099195 
78 Art. 30, da Lei 9.099195 
79 Art. 10, da Lei 9.099195 
BD AT~. 13, 530 da Lei n. 9.099195 - A e  
resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas. taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais 
atoç poderao ser gravados em fita magnbtica ou equivalente, que ser$ inutilizada após o transito em 
julgado. 
'' CAMARA, Alexandre Freitas. OP. cit., P. 22. 



Não estamos com isso, querendo dizer que os processos nos Juizados 

Especiais estão imunes à ocorrência de nulidades que podem, e devem ser 

impugnadas pelas partes, Pela via própria do recurso inominado, em que pese a 

possibilidade da utilizaçâo do recurso de agravo de instrumento, conforme tem 

aceitado a jurisprudência de nossos Juizados. 

Vimos com frequência a alegação de nulidade de citação ou intimação, que 

vêm sendo sufragadas com base no principio da economia processual, 

principalmente quando sua alegação encontra-se acompanhada do comparecimento 

espontâneo da parte, ou do cumprimento do mandamento judicial. 

Outro ponto controvertido no que tange a aplicaçao do principio da economia 

processual se refere à fase de instrução processual, pela qual as partes, 

corriqueiramente, diante de uma provável sucumbência processual, sustentam 0 

cerceamento de defesa, com a conseqüente violação do principio constitucional do 

contraditório e da ampla defesas2. 

Note-se que diante de tais alega~ões, deve o Juiz ou a Turma Recursal 

observar a finalidade de prova pretendida e verificar se esta impugnação não se 

revela como excessiva ou protelatória83. 

Cristina Tereza ~ a u l i a ' ~  entende que a 

economia processual aponta, por conseguinte, nao para a mat6ria iurldica~ 
e sim para estrutura e ~ p e r a ~ i ~ n a ~ i z a ~ a ~  pr~~essual .  que devem ser obleto 
de estudos administrativos que busquem a qualidade total 

Todavia, delimitamos nossos estudos aos aspectos cientificos dos temas 

postos em discussão, não obstante a concordância ao fato de que o Acesso à 

Justiça não somente pelos Juizados Especiais, como também pela Justiça Comum 

Estadual e Federal, estão relacionados mais Com0 a falta de estrutura do Judiciario, 

do que com o "processo" em si, na forma em que se encontra regulamentado. 

Ari. 5", LV, CF 
83 A ~ ,  33 ~~i 9,099/95 - Todas provas ser20 produzidas na audiencia de instruçao e julgamento, 
ainda "ao requeridas previamente, podendo 0 juiz limitar OU excluir as que considerar excessiva, 
impertinentes ou protelatórias. 
84 GAULIA, Cristina Tereza. Juizados Especiais Civeis - O Espaço do Cidadáo no Poder 
Judiciario. Rio de Janeiro: Renovar, P. 133. 



Enfim, pelo princípio da economia processual e dentro dos processos dos 

Juizados Especiais, deve o Juiz praticar a menor quantidade de atos processuais, 

para obtenção de uma justa e célere prestaçao da tutela, a fim de garantir o real 

acesso a ordem jurídica justa.85 

4.1.4 Principio da Celeridade 

Como bem assentou por Cristiano Chaves de   ar ias^^ 

de há muito vem se vislumbrando no elemento tempo um inimigo voraz da 
pacificaçao social (enfim, da prestaçao da jurisdiçao Solucionando 0s 
conflitos de interesses). Se por um lado. o decurso natural do tempo acaba 
por fazer perecer (ou desnaturar a reiaçao de direito material que estava 
sendo discutida no processo - o bem da vida em controv4rsia - por outro 
turno, este lapso temporal retira a credibilidade do processo). 

Assim, por muitas vezes de nada serve o direito não houver uma rápida 

resposta ao mérito discutido em uma a@O. Neste sentido, visando atribuir maior 

rapidez aos processos submetidos ao crivo dos Juizados Especiais, foi instituido 

este princípio como orientador. 

Imperioso salientar nota de Paulo Henrique dos Santos Lucon8', lembrando 0s 

ensinamentos de Cappelleti e Garth de que 

a demora na outorga da prestacao iurisdicional aumenta os custos oara as . . - - 

partes e pressiona Õs economicamente fracos a abandonar suas caisas, ou 
a aceitar acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam direito. 

O princípio da celeridade processual que antes se mostrava como um 

princípio infraconstitucional, relativo somente aos processos dos Juizados Especiais, 

mostra-se, com o advento da Emenda Constitucional no 4512004, como um direito 

individual e fundamental do homem, não s6 ao acesso à justiça, como também, ao 

acesso à justiça "célere". 

85 WATANABE, Kazuo. Acesso a Justiça e Sociedade Moderna. In Participação e processo. 
Coordenado por Ada Pellegrini Grinover. Cdndido Rangel Dinarnarco e Kazuo Watanabe. Sao Paulo: 
RT, 1988, p.128-135. 
86 FARIAS Criçtiano Chaves de. Os Juizados Especiais Civeis Como Instrumento de Efetividade 
do P,.oce~so e a ~ t ~ ~ ~ ã o  do Ministbrio Público. Revista de Processo no 117, p. 135. 

LUCON paulo Henrique dos Santos. Julzados Especiais Cíveis: Aspectos Pol&micos. Revista 
do Advogado I AASP no 50,1997, P. 17. 



Nesse sentido, foi acrescentado O inciso LXXVIII ao artigo 5 O  da Constitui@o 

Federalaa. 

Como ensina Rudolf Hutter 

formulada a pretensao e formada validamente a relaçAo processual. o 
desenvolvimento desta deve ocorrer em razoavel espaço de tempo, sem 
prejuizo da adequada cogniçao dos fatos relacionados ao objeto litigioso do 
processo, objetivando-se atingir. o mais rapidamente possível, a fase 
destinada A certificaçao dos direitos  controvertido^.^^ 

Com a evolução da tecnologia, vimos a possibilidade do cumprimento deste 

mandamento em sua totalidade. A possibilidade de se verificar os andamentos do 

processo pelos "sites" dos Tribunais, bem como ao texto das decisões 

(interlocutórias, sentença e awrdãos) vem colaborando significativamente para a 

celeridade processual. 

Da mesma forma, encontramos a aplicação do principio da celeridade 

processual no âmbito dos Juizados Especiais, quando a própria lei previu a 

aplicação de outros princípios já comentados da informalidade e da simplicidade. 

Isto porque, conforme desdobramento do artigo 19, da Lei 9,099195, admite-se 

a intimação da partes por qualquer outro meio idôneo de comunicaçãog0. 

Neste contexto, em prol da celeridade, aprova-se a intimação efetuada não só 

por oficial de justiça, como também por correio, telex, telegrama, fax inclusive 

telefone, cumprindo ao serventuário da justiça certificar nos autos o cumprimento do 

ato a fim de çe evitar eventual decreto de nulidade processual. 

Ainda não é praxe dos cartórios a iIItiInaçã0 das partes com relação a atas 

processuais por e-mail. Não obstante diante das inovações tecnológicas, e das 

informações constantes nas petições das partes com o fornecimento de seus 

respectivos endereços eletrônicos, entendemos suficiente O envio de e-mail para 

intimação dos atos processuais. 

88 LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, Sáo assegurados a razoável duraçâo do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitaçao (Inciso LXXVIII acrescentado pela 
Emenda Constitucional no 45, de 08 de dezembro de 2004). 
89 HUTTER, ,qudolf. 0s princípios Processuais no Juizado Especial Clvel. S6o Paulo: ~glu, 2004, 
p. 90. 

Art, 19 - As intimaçbs serao feitas na forma prevista para citaçáo. ou Dor aualauer outro meio 

idóneo de comunicacao. 



Nos Juizados Especiais, determina a Leig' que registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a 

sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Fixa a Leig2, ainda 

que, não instituído o juizo arbitral, proceder-se-á imediatamente a audiência de 

instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Não sendo 

possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 

(quinze) dias subsequentes. 

Ressalta ainda a ~ e i ' ~ ,  que a sentença será proferida na própria audiência de 

instruçáo e julgamento, após serem ouvidas as partes e colhidas as provas. 

Assim, pelo princípio da celeridade processual, temos que todos os processos 

nos Juizados Especiais Cíveis, deveriam encerrar no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. Infelizmente, não d o que ocorre. 

Para efetivaçáo deste princípio, muito se discutiu à respeito da suspensão dos 

prazos no âmbito dos Juizados Especiais. 

Quanto ao tema, Candido Range1 Dinarnarco posicionou-se no seguinte 

sentido: 

Nenhuma lei dispbe que O processo dos Juizados Especiais clveis flua ou 
deixe de fluir durante as férias, mas a interpretaçao sistemática conduz 
seguramente á resposta afirmativa. Em primeiro lugar, sendo a celeridade 
um dos valores mais cultivados pela Lei dos Juizados Especiais Clveis e até 
proclamado como um dos critérios fundamentais a prevalecer em seu 
sistema (artigo 2": "o processo orientar-se4 pelos critérios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade ..." supra, n. 
I), seria ilicito impor a esses processos uma suspensao durante as férias 
forenses, a dano de tal desiderato. Além disso, se estamos diante de um 
processo a ser realizado em regime de sumariedade potenciada, ou 
superlativa, seria contradit6rio suspende-lo nas ferias quando o 

sumário na0 se suspende porque assim determina a lei  de 
modo explícito (Código de Processo Civil, art. 175, inc. 11). Seria até muito 

que as mesmas causas estivessem ou nao sujeitas a essa 
suçpensao, conforme houvesse o autor optado por propb-Ias cá ou lá; é o 
que se daria, muito especificamente, com as causas enquadradas no 

sumario em raza0 da matéria (art. 275, inc. II), que de modo 
expresso a Lei dos Juizados Especiais inclui na competencia dos juizados 
(art, 30, inc. 11). Fluem nas férias na0 s6 o processo de conhecimento a 
cargo dos Juizados CíVeiS quanto a execuçao forçada dos julgados destes e 
o processo de execuçao por titulo extrajudicial de sua competencia. 

91 Art 16, da Lei 9.099195. 
92 Art. 27, parágrafo iinico da Lei 9.099195 
93 ~ r t .  28, da Lei 9.099195. 



E cornplementa o autor: 

O ideal 6 que inexistam ferias forenses nos Juizados Especiais, o que 
compete as leis essas ferias de organizaçao judiciaria estabelecer. Seria um 
contra-senso instituir essas férias, excluindo do regime de suspensao em 
virtude delas todos os processos da cornpetencia dos juizados. 84 

N ~ O  obstante o respeito a este entendimento, parece-nos que se encontra 

superado diante do novo reguiament~ con~titucional instituído pela Emenda 

Constitucional no 45, especialmente pelo artigo 93, X1IQ5, da Constituiçao Federal que 

instituiu nos Juizos e nos Tribunais de Segundo grau a "atividade jurisdicional 

ininterrupta", vedando-se as férias coletivas. Outro~Sim, importante ressaltar que o 

entendimento jurisprudencial já se apresentava nestes sentido, antes mesmo da 

reforma constitu~ional.~~ 

Para dar maior efetividade e celeridade processual, o Congresso Nacional, 

através da EC no 45/2004~~, determinou ainda que o número de julzes na unidade 

jurisdicional será proporcional A efetiva demanda judicial e 5i respectiva população. 

Outras medidas foram adotadas nos Juizados Especiais, para viabilizar a 

ceieridade processual e a efetividade da tutela, como por exemplo: a possibilidade 

de realização dos aios processuais horhrio noturnogB, o termo inicial dos prazos 

como sendo o da intimaçãog9 e na0 da juntada do AR (Aviso de Recebimento) ou 

mandado, o efeito suspensivo dos embargos declarat6riosio0, e o recebimento do 

recurso inominado somente no efeito devolutivoiO'. 

94 DINAMARCO, Candido Rangel. Manual dos Juizados Civeis. Sao Paulo: Malheiros, z8ed., 2001, 
p. 2221223. 
95 XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado f6riaS coletivas nos juizos e tribunais 
de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juizes em 
planta0 permanente; 
96 prazo - os processos que tramitam perante 0s Juizados Especiais Clveis correm durante as ferias 
forenses em virtude do principio da celeridade, sendo intempestivo o recurso protocolado em 
desconformidade com esse entendimento - Segurança denegada. (Mandado de Segurança no 96, 
segundo ~ ~ l & ~ i ~  Recursal da Capital, V.U., j. 23.07.03, Revista dos Juizados Especiais Clveis, Ed. 
Fiúza, Vol. 31, p. 2731276). 
97 A*, g3, ~ 1 1 1  - o número de julzes na unidade jurisdicional ser& proporcional a efetiva demanda 
judicial e à respectiva popula~ao; 
98 Art. 12, da Lei 9.099195. 
99 Enunciado 13. FONAJE. 
100 Art. 50, da Lei 9.099195. 
101 p,rt, 43 - O recurso ter& somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. 



Não obstante, conforme alertado por Tereza Cristina Gaulia (item supra) o 

problema da celeridade encontra-se "na estrutura e Organiza~áo processual", já que, 

o que vemos, no Tribunal de Justiça de São Paulo, é um reajuste inadequado da 

competência dos Juizes ao passo que, a0 invés de se remunerar adequadamente os 

Magistrados, há um patente sistema de "banco de horas", conforme se vislumbra da 

leitura da Resoluçao no 180/04 do 6rgáo Especial do Tribunal de Justiça de Sáo 

Paulo. 

Como alerta De La ~orre'~ ' ,  in verbis: 

Nao basta conceber-se mo-Sb no campo normativo órgaos jurisdicionais 
teoricamente informalizados, atreitos à veiculaçilo de pretensbes singelas 
como os nominados Juizados Especiais Clveis e Penais (antes Juizados 
Especiais de Pequenas Causas) sem que, em cumprimento à própria 
norma, se criem, com investimentos condizentes, os correspectivos brgaos 
judicantes e correlatas serventias, evitando-se transformar esses especiais 
juizados no clamoroso fiasco em que, ao fim, redundaram. 

É notório o prematuro congestionamento dessas novas experienciaç. 
Tamanho o s~cateamenio de Suas estruturas (se b que podemos dizer que 
elas existem), que o modelo anterior, afeto aos procedimentos comuns, se 
mostra mais atrativo às partes. por mais paradoxal que isso possa parecer. 
. . . 

Em outras palavras, Os Juizados Especiais, face a notória ausencia de 
intento para que efetivamente SitVam como Oteis instrumentos jurisdicionais 
ao povo, vem ao mundo afeiçoados com a triste imagem dos 
natimortos.(sic). 

certo, todavia, que a melhor forma Para se obter uma célere justiça, 6 

através da conciliação ou transação, que abordaremos em tema especifico mais 

adiante. 

4.1.5 Princípio da Oralidade 

O Principio da oralidade se revela pela predominância da palavra oral sobre a 

escrita visando - com vistas também ao principio da celeridade - agilizar a prestação 

da tutela jurisdicional, concentrando-se OS ato% impugnações e decisdes em 

audiência (concentração dos atas). 

1°2 DE TORRE, Wagner Giron. A morosidade da Justiça e a defunção dos direitos. JUS 

Navigandi, Teresina, a. 6' n. 58, ag0. 2002. Disponível em: 
<~~~p:llwwwl ,jus,com,~rldou~rina~t~~~,asp?id=3038>. Acesso em: 12 abr. 2005. 



Como corolhrio, vimos um afastamento de regras sedimentadas no direito, 
principalmente daquela: "o que na0 eSt8 nos autos n8o est8 no mundo". 

O ideal do processo nos Juizados Especiais 6 o de atingir a oralidade in 

totum. 

Os elementos que caracterizam, em essencial a oralidade, restou bem 

consignada por Alfredo t3uzaidlo3, como wndo: 

(a) a identidade da pessoa física do Juiz, de modo que este dirija o processo 

desde o seu início at6 o julgamento104; 

(b) a concentração, isto é, que em uma ou em Poucas audiências próximas se 

realize a produção de provas; 

(c) irrecorribilidade das decisões interloc~tórias, evitando a cisáo do processo 

ou a sua interrupção contínua, mediante recursos, que devolvem ao Tribunal o 

julgamento da decisão impugnada. 

Neste contexto, a Lei dos Juizados Especiais permite que o pedido seja 

oral'05; que a intimaçao seja via telef0nelo6; que os depoimentos das partes e das 

testemunhas sejam mantidos em fita magnbtica, Sem redução à termo; que a defesa 

seja orallO' e; que a sentença seja oral, constando em termo somente a parte 

dispositivalo8. 

Como doutrina Rudolf ~utter"' 

a lei 9.099195 privilegiou a manifestaçao oral das partes litigantes, 
possibilitando-lhes Com isso, por exemplo, Participar mais intensamente na 
formaça0 do convencimento do julgador. Sobrepbe-se, destarte, a palavra 
falada, devendo a escrita Ser empregada somente quando absoluta e 
logicamente indispensável, como se da no caso de prova documental. 

'O3  ti^^^ do Cbdigo de Processo Civil, datado de 31 de julho de 1972. In Código de Processo 
civil. 358 ed., sao Paulo: saraiva, 2005, p. 8. 
104 Importante ressaltar, que nos Juizados Especiais, este elemento possui maior abrang@ncia, ja que 
a sentenp poderá ser proferida por Juiz Leigo, demandando-se ta0-somente, a homologaçao do ~~i~ 
togado, conforme disposto no artigo 40, da Lei 9.099195. 
105 Ar!. 14, caput, Lei 9.099195. 
'" Enunciado 33. FONAJE. 
'O7 ATf. 30, Lei 9.099195. 
108 Enunciado 46, FONAJE. 
lo9 HUTTER ~ ~ d ~ l f ,  0s princípios Processuais no Juizado Especlal Civel. Sao Paulo: lglu, 2004, 
P. 84. 



Mostra-se de grande relevancia para O deslinde da ação a oralidade 

desenvolvida pelas partes na manifestação de seus pedidos e impugnações, posto 

que, 6 neste momento, que o Juiz tem maior proximidade com os litigantes, 

possibilitando-o identificar e aclarar pontos relevantes, quiçá reações ou dizeres que 

se contrapoe ao mérito do pedido, ocasião em que poderá prolatar uma decisao 

mais justa e equânime"0, conforme determina a lei. 

Conforme disciplinam Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Candido 

Rangel Dinamarco 

O ~roCediment0 oral, pelos princ[Pios da imediaçao, da identidade fisica do 
juiz e da publicidade dos atos Processuais, 6 o sue melhor aarante a 
particioacso das partes e a conduta ativa do iuiz no ~rocesso."' (grifo 
nosso). 

~sto se deve, por certo à ligação direta a outro princípio, que poucos 

doutrinadores mencionam, que é o da imediatidade112, que pressupõe o contato 

direto entre dois ou mais interloc~tores. 

Conforme ensina Marinoni 

o principio da irnediatidade exige, portanto, o juiz em contato pessoal com a 
produçao das provas. Esse contato permite uma melhor apreensao dos 
fatos, contribuindo de forma decisiva. para a melhoria da qualidade da 
tarefa jurisdicional.i'3 

"0 ~,-t, 60 ~~i 9,099/95 - O juiz adotarh em cada caso a decisao que reputar mais justa e equanime, 
atendendk aos fins sociais da Lei e 6s exig8ncias do bem cxmum. 
li' GRINOVER, Ada Peilegrini; DINAMARCO, Chndido Rangel, WATANABE, Kazuo. Participacão e 
Processo. SBo Paulo: RT, 1988. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linha. do Processo civil. 4' ed.. SBo Paulo: Malheiros, 2000, 

p. 97. 
113 MARINONI, Luiz Guilherme. OP. cit., p, 98. 



5.1 CONCEITO 

Competência, segundo os ensinamentos Francesco Carnelutti é o instituto 

processual "que tem origem na distribuiçáo do trabalho entre os diversos ofícios 
t, 114 judiciais ou entre seus diversos componentes . 

José Frederico Marques, com maior propriedade doutrina que 

compethncia é a medida da jurisdiçao, uma vez que determina a esfera de 
atribuiçbes dos brgaos que exercem as funçbes jurisdicionais. Sua 
regulamentaç60 normativa PrOmana de um conjunto de regras, integrado 
por preceitos da Con;t,i~UiÇaO, das leis de processo civil e por aqueles da 
organizaçao judiciBria. 

Complementa Liebman, que a competência 6 "... um requisito de validade do 

processo e de seus  ato^...'"'^ 

Por fim, conclui Arruda Alvim que a ~0mpetência é um instituto decorrente de 

uma especificação gradual e sucessiva do poder jurisdicional, que possibilita a sua 

concretização, num dado brgão do Poder Judicihrio, relativamente a uma espécie ou 

mais de  causa^."^ 

NOS Juizados Especiais, O problema da Competência foi, por algum tempo, 

objeto de divergência, especialmente no que se refere A sua natureza: absoluta ou 

relativa. 

'I4 CARNELUTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. Vol. I; trad. Adrián Sotero de Witt 
Batista - Campinas: Se~anda, 1999. P. 2s6. 
" 5  MARQUES, josk Frederico. Manual de Direito PlocesSUal Civil. Vol. 1, 9' ed., Campinas: 
Millenium, 2003, p. 265. 
116 ya 6 um presupposto processuale. cio6 um requisito di validita Del processo e dei 
suei aiti nel senso che i1 giudice sfornito di competenza ,non pub compiere aicuna attività e deve 
soltanto'dichiarare Ia própria incompetenza" LIEBMAN, Enrico Túlio. Manuale di diriito pn>cessua/e 
civile, sesta Edizione - Milano: Dott.A.Giuffr6 Editore, 2002, P. 51/52. 
117 ALVIM NETO, jos& Manuel de Arruda. Manual de Direito ~~OCeSsual Civil. Vol.1, 80 ed., sao 
Paulo: RT, 2003, p. 2861288. 



Alguns doutrinadores, entre eles Antonio de PAdua Ferraz ~ o ~ u ~ i r a " ~ ,  

entendiam que a competência pelo valor da causa e Por matéria, diante de critérios 

objetivoç, (quantitativo e qualitativo), atribuída ao novo microssistema nao está a 

permitir a disponibilidade deste Juizado, cuja competência é absoluta. 

Não obstante, não nos parece ser este o melhor entendimento, permitindo-nos 

acompanhar o entendimento hodierno, tanto doutrinário, quanto jurisprudencial, de 
que a competência dos Juizados Especiais 6 relativa. 

Para esclarecer a divergência, doutrina Dinamarco: 

A crença de que o juizado especial clvel seja obrigatbrio para o autor. sem 
possibilidade de optar entre ele e Os 6rgao.s comuns da jurisdiçao, é acima 
de tudo resultado da desconsideraçao de que o processo que ali se faz na0 
se distingue do comum apenas pelo procedimento. Negar que o sujeito 
possa renunciar ao juizado, mediante invocaçao da regra de 
irrenunciabilidade de rito (CPC, 295, I~c .  V), B esquecer algo de 
fundamental e que é a realidade de um processo novo e especial[ssimo 
implantado pela nova legislaçao. Mediante esse novo processo, os juizados 
preparam e ministram uma tutela jurisdicional diferenciada, tanto quanto 
diferenciada a que se ministra pela via do mandado de seguranFa, do 
hábeas corpus. da a ~ a 0  civil pública etc. O processo do juizado, como ficou 
anotado de inicio, é COmpOStO de uma fbrmula diferenciada de relaçao 
jur[dica entre os sujeitos litigantes e O Estado que exerce a jurisdiçao - e 
diferenciada com dois objetivos fundamentais, que sao o de promover uma 
justiça participativa e aderente a realidade e o de faz&-lo com extrema 
rapidez (supra, n.1). Nesse quadro, o autor que opta pelo processo 
especiallssimo, tanto quanto aquele que Opta Pelo mandado de segurança 
nos casos em que é admissivel, de Certo modo renuncia a possibilidades 
que só no processo comum encontraria, particularmente no tocante aos 
caminhos probatbrios, que no ProcesSO dos juizados sao mais estreitos (o 
que sucede tamb8m em relaçao ao mandado de segurança). Nao se trata, 
portanto, de renunciar ao rito. O que seria realmente inadmissível, mas de 
optar entre duas espécies de processos. AS vias ordinárias esta0 sempre à 
disposiçao das pessoas ainda quando O Caso autorize também o acesso a 
alguma modalidade de tutela jurisdicional diferenciada.'" 

Afirmar-se o carater obrigatbrio dos Juizados Especiais Cíveis implicaria em 

patente inconstitucionalidade, como violação frontal aos princípios do devido 

processo legal e do e do próprio acesso justiça. 

118 N O G U E ~ R ~  ~ ~ t ~ ~ j ~  de pádua Ferraz. A competência dos Juizados Especiais cíveis em face 
das no,.,,,as constitucionais e infraconstitucionais. In Revista do Advogado no 50/1999, p. 10. 
119 DINAMARCO, Candido Rangel. Manual dos Juizados Civeis. 2' ed.. Sao Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 35. 
120 CÃMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Clveis Estaduais e Federais - uma 
abordagem critica. Rio de Janeiro: LiSmen Júris, 2004, p. 29. 



Isto porque a Carta Maior afirma que lei não excluir& do Poder Judicibrio lesa0 

ou ameaça a direito"'. 

Assim, admitir-se que a parte deva aci0nar somente os Juizados Especiais, 

ainda que desacompanhado de advogado nas causas até 20 (vinte) salários 

minimos, ou naquela cuja matéria também é de competência dos juizados, podendo 

ainda ter o mérito de sua ação não analisado pela extinção do processo, pela 

inobservância de condições ou elementos especificas, não encontra qualquer 

respaldo jurídico-legal. 

Como já observado por Alexandre Freitas Câmara, ninguém pode ser 

compelido a acionar os Juizados Especiais Cívei~ mesmo sabedor que, no caso de 

improcedência da ação, e manutenÇi40 da Sentença no Colégio Recursal, não 

poderá se valer de Recurso Especial e provocar O Superior Tribunal de Justiça, 

dentro de suas competências instituídas no artigo 105, III, da Magna Cartafz2. Ou 

então ter uma decisão que forme coisa julgada absoluta, com o decurso do prazo 

recurçal, sem a possibilidade de se propor aÇã0 rescisÓria.lz3 

curial que os Juizados Especiais foram criados no intuito de simplificar a 

tutela jurisdicional, tornando-a mais célere, Sem olvidar nunca das garantias 

constitucionais do devido processo legal e do contraditório, em prol do Acesso à 

Justiça. 

de notório conhecimento a celeridade instituída pela lei, pela qual, em tese, 

a decisão de primeiro grau deveria ser proferida no Prazo de 30 (trinta) dias, nem 

sempre é observada, já que, na Capital de Sã0 Paulo, a exemplo especialmente nos 

Juizado Especial Cível do Foro Central (Vergueiro), as audiências de conciliação têm 

121 Art. 5 O ,  XXXV, CF. 
122 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
. . . 
111 -julgar, em recurso especial, as Causas decididas, em Onica Ou iiltirna instancia, pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e TerriUrios, quando a deciçao 
recorrida: 
a) contrariar tratado ou Lei federal. OU negar-lhes vigancia; 
b) julgar ato de governo local contestado em face de Lei federal; 

c) der a ~~i federal interpreta@ divergente da eu lhe haja atribuido outro tribunal. 
123 

Art. 59. da Lei 9.099195 



sido realizada no prazo de 6 (seis) meses ou mais, da data do pedido ou protocolo 

da inicial. 

Não obstante, existem Varas da Justiça comum na Capital que, dependendo 

do rito eleito pela parte, designam desde logo audiência em intervalos bem menores, 

podendo inclusive, valer-se de diversos outros incidentes e recursos, admitidos em 

lei, para obter uma "ordem jurldica justa" 

Ademais, n8o se pode atribuir a obrigatoriedade ao rito dos Juizados 

Especiais que: determine a renúncia a crédito excedente a quarenta vezes O salario 

mínimo; que tenha restrição à prova pericial e I-IiJmero limitado de testemunhas; 

possua prazos reduzidos para a prática de atosi impossibilite uma decisão de mbrito, 

caço se verifique a complexidade da causa ou a necessidade de citação por edita/; 

poççibilidade de sua ação ser julgada por um Juiz Leigo, ou da audiência ser 

instruída por um conciliador; na0 possibilite alegações finais ou memoriais; que vede 

a utilização de outros recursos além do recurso inominado (em primeiro grau) e o 

recurso extraordinário (admitido somente em casos e ~ ~ e p ~ i ~ n a i ~ ) . ' ~ ~  

E 6 neste ponto que reside o carbter opcional da competência dos Juizados 

Especiais &eis, adotado pela juri~prudência.'~~ 

5.1.1 Da Competência em razão da matéria e do valor 

A Lei g.099/95 foi instituída com O intuito de se promover uma tutela 

jurisdicional diferenciada, As "pequenas  usas".'^^ Como pequenas causas, 

entende-se como sendo aquelas de Pequeno valor ec0nÔmico e as de menor 

complexidade. 

124 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Cornent&rios h Lei dos 
juizados Especiais Cheis e Criminais. 2' ed., Sao Paulo: RT, 1997, p. 84. 
125 E~ 839,828-9/01 - 108 cam. de Férias de Julho199 - j. 09.05.2000 - rei. Juiz Frank Hungria (RT 

7861289). 
126 Termo utilizado pela Lei no 7244184 



Delimita a Lei dos Juizados Especiais, em seu artigo 3 O ,  as causas que 

podem, opcionalmente, serem objeto de apreciaçao judicial através do 

microssistema criado. 

Quanto à matéria, OS Juizados Especiais civeis são competentes para 

conhecer as causas civeis: 

(a) enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo ~ iv i1 '~ '  128; 

(b) a ação de despejo para uso própriolZ9; 

(c) as aç6es possessórias sobre bens imóveis de valor nâo excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo.130 

Importante ressaltar ainda que 0s juizados são competentes para promover a 

execução: 

(a) dos seus julgados 
131 132 e; 

(b)  dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 (quarenta) vezes o 

salário mínimo, observado o disposto no § lodo art. 8' desta Lei 133 134 

NO que tange as causas enumeradas no artigo 275, 11, do Código de Processo 

Civil, observa-se que o legislador pretendeu dar uma faculdade a parte de acionar os 

127 Art. 3 O ,  11, Lei 9.099195. 
12' ~ f l .  275. Obseivar-se-ii o procedimento sumário: 

II - nas causas, qualquer que seja O valor: 
a) de arrendamento rural e parceria agricola: 
b) de cobrança ao cond6mino de quaisquer quantias devidas ao condomlnio; 
c) de ressarcimento por danos em prbdio urbano ou rústico; 
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veiculo de via terrestre; 
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de vefc~lo, ressalvados os 
casos de processo de execuçao; 
f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislaqao especial; 
g) nos demais casos previsto em Lei. 
129 Art. 3O, 111, Lei 9.099195. 
130 Art. 3O. IV, Lei 9.099195. . . 

13' Art. 30, $10, 1, Lei 9.099195. 
132 Y~XeCUçao - crédito em titulo executivo judicial - Competencia do Juizado Especial 
Civel conhecimento da execu~ao, independentemente do valor de alcada - Recurso Improvido" 

(grifo nosso). 
Recurso no 14 . 397 , primeiro Colbgio ReCUrsal dos Juizados Especiais Civeis da Capital, v.u., j, 
02.0g.03, ~ ~ ~ i ~ t ~  dos Juizados Especiais, V01 29, Ed. Fiuza, P. 43/44. 
133 Art. sO, $I0, 11, Lei 9.099195. 
134 ~ f l .  80, 5 10, somente as pessoas f m a s  capazes ser20 admitidas a propor açao perante o 

juizado ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ,  excluidos cessiondf l~~ de direito de pessoas jurldicas. 



Juizados Especiais, ou a justiça comum, sob 0 rito Sumário em razão de se tratarem 

de causas de menor comp~exidade.'~~ 

Já em relação As açóes de despejo Para uso próprio, Alexandre Freitas 

Câmara'36 entende que o artigo SO, 111, da Lei no 9.099195 deve ser interpretado 

extensivamente, permitindo-se também, o julgamento das açbes de despejo para 

retomada de imóvel para uso de ascendente, descendente, cônjuge ou 

companheiro, sugerindo inclusive a alteração do texto deste dispositivo para que 

possibilite O julgamento da "ação de despejo, excetuada apenas a fundada em falta 

de pagamento". 

Tal assertiva parece-nos correta, tendo, em vista que o ariigo 47, 111 da Lei no 

8.245191 prevê a possibilidade de retomada do imbvel se for pedido para uso 

próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou Para USO residencial de ascendente ou 

descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de 

im6vel residencial prbprio. Por certo, na0 se admite 0 despejo por falta de 

pagamento por ser procedimento mais C O ~ P ~ ~ X O ,  admitindo-se inclusive, outros 

incidentes a serem invocados OU provocados pela parte contrária para obstar a 

pretensão vestibular do autor, em prejuízo da almejada celeridade defendida neste 

procedimento dos Juizados ~speciais'~'. 

Importante frisar que O valor da causa - 40 (quarenta) salários minimos - deve 

ser observado, somente nas demais causas não previstas no artigo 3 O ,  1, da Lei 

g.oggjg5 e nas aç&ç possessórias sobre bens imbveis. 

Nas demais causas enumeradas nos incisos 11 e 111, o legislador não 

condicionou ou cumulou O pressuposto de que, Para Sua propositura, tambbm 

atendam ao teto de valor dos Juizados Especiais, estipulado no inciso I, do artigo 30 

(40 salários mínimos). 

135 Este e mais um dos motivos que nos leva a concluir pela competencia opcionai dos Juizados 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  jh que, se assim "ao fosse, O artigo 275, 11, estava derrogado, tendo em vista que as 
causas ali numeradas na0 ~oderiam ser processadas mais pelo rito Sumhrio. perante a justiça 
comum. 
136 CAMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais CiveiS Estaduais e Federals - uma 
~ b ~ ~ d ~ ~ ~ ~  crítica, ,qio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, P. 38. 

I37 T H ~ ~ ~ ~ ~ ~  JR,, ~ ~ ~ b ~ & .  Curso de Direito P~0CeSSual Civil. Vol. 111, p. 471, 



Infere-se, portanto, que a menor complexidade defendida pelo legislador 6 

composta de dois elementos alternativos: valor W matéria. E não cumulativos: valor 

e matbria. - 

A menor complexidade das causas prevista nos incisos II, do artigo 30, não se 

encontram adstritas aos valores que, eventualmente, possam atingir as causas. Mas 

sim, à complexidade das provas a serem produzidas pelas partesi3' 13g. 

Neste sentido, encontra-se 0 entendimento jurisprudencial dos Juizados 

Especiais cíveis da Capital de Sáo Paulo, que vem afastando de sua competência 

as causas que demandam prova pericial (causa complexa) cujos arestos seguem 

transcritos. 

uPtocessual Civil - Compet6flcia - Necessidade de prova pericial - 
Competencia do Juizado Especial afastada - Recurso provido."'40 

"Ligaçbes Interestaduais - Negativa de realizajao - Necessidade de pmva 
pericial - Incompet8ncia do Juizado Especial."' ' 

~ ã o  ignoramos posicionamento adverso'42 '43, que entende que as causas 

enumeradas no artigo 275, 11, devem atender ao limite de 40 (quarenta) salhrios 

minimos. 

N ~ O  obstante, a esta náo nos filiamos pelos motivos acima alinhavados, bem 

como fato de que a hermenêutica aplicada no artigo 275, do CWigo de 

Processo Civil 6 a mesma, ou seja, processa-se pelo rito sumhrio as causas até 60 

(sessenta) sallirios mínimos, Ou aquelas, qualquer que seja O valor, referente a: a) 

de arrendamento rural e parceria agricola; b) de cobrança ao condBmino de 

quaisquer quantias devidas ao condomínio; c) de ressarcimento por danos em prédio 

urbano ou rústico; d) de ressarcimento Por danos causados em acidente de veiculo 

13' Neste ponto, sequer ousamos a dizer "provas a Serem produzidas nos autos pelas partes", em 
razão do principio da oralidade, 
'39 Enunciado 54, FoNAJE - A menor complexidade da causa para a fixação da compet&ncia é 
aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. 
'40 (Recurso "0  6.998, Segundo ColBgiO Recursal da Capital, v. u., J. 12.05.04, Revista dos juizados 
Especiais, Ed. Fiúza, Vol. 32, p. 98/99) 
141 (Recurso 5.318, segundo Colégio Recursai dos Juizados Especiais, v.u., j. 18.03.03, Revista 
dos Juizados Especiais, Ed. Fiúza, V01 .31, P. 9I1g3) 

14' Ari. 3O, IV, da Lei 9.099195 
143 FIGUEIRA JUNIOR, J O ~ I  Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Comentarios a ~~i dos 
Juizados ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  Civeis e criminais. 2a ed., São Paulo: RT, 1997, p. 94. 



de via terrestre; e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em 

acidente de veiculo, ressalvados os casos de Processo de execução; 9 de cobrança 

de honorbrios dos profissionais liberais, ressalvado O disposto em legislaçao 

especial; g) nos demais casos previstos em lei. 

Se uma ação de ressarcimentos por danos decorrentes de acidente de 
veiculo, t iver como causa de pedir a a l e g a ~ S 0  de que os  danos experimentados, 

incluindo 0s danos emergentes e lucros cessantes atingem a monta de R$ 

26.000,00 (vinte e seis mil reais) -equivalente a 100 (cem) salarios minimos, o autor 
pode se valer de ação tanto perante a justiça comum, pelo rito sumitrio (cujo teto do 

valor de alçada é de 60 salitrios mínimos), quanto perante Os Juizados Especiais, 

por força da competência instituída em lei em razão da matéria. Esta é uma 

faculdade e uma opção do autor. 

O entendimento jurisprudencial vem Se consolidando neste sentido, conforme 

aresto que ora transcrevemos: 

Competencia - Fixada pela matbria independentemente do valor - 
artigo 275, 11. do Cbdigo de Processo Civil - Inexistencia de renuncia 
tácita quanto ao valor que excede 40 salários mlnimos - Afastada 
apenas a condenaçao Por litigancia de má-f6 - Recurso parcialmente 
~rovido 

Neste actjrdão do Colégio Recursal de Registro, O Juiz Relator, Fernando de 

Arruda Silveira, assim fundamentou: 

Rejeito de plano, a preliminar formulada pelo recorrente, quanto ao 
desatendimentO ao artigo 3', inciso I e 53', da Lei no 9.099195, 

isto porque, conforme bem consignado pelo JUIZO sentenciante, insere-se a 
causa no inciso II, do artigo e Diploma Legal supra referidos, onde, como 
ocorre no procedimento Comum, a competencia 6 fixada pela mat6ria, 
independentemente do valor respectivo. 

Tratando-se, pois, de causa elencada no artigo 275, 11. do Cddigo de 
processo Civil, a limitago Para tramitar pelo juizado dar-se-ia apenas 
quanto a complexidade do caso, 0 que naio 6 a hipótese dos autos. 

AS assertivas do requerente na0 merecem qualquer guarida, pois, bem 
fundamentou o ilustre Magistrado a que sua decisao, com base no 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ d ~  02, do I Encontro de Juizes dos Juizados Especiais Clveis da 
Capital e da Grande SaO Paulo, que tem conteúdo assemelhado A 
jurisprudência, sendo que deve 0 Wmrente ter ciencia de que, nestes 

em nenhum momento se trataria de hip6tese em que "um juiz estaria 
legislando", conforme inadequadamente colocado em recurso. 



Acrescente-se que, mesmo que nao existisse o enunciado referido, que 
apenas serve como parametro, a inclusão do valor excedente nas causas 
do artigo 3O, llo 9.099195 decorre de mero racioclnio 16gic0, tendo em vista 
que faz mençao expressa ao artigo 275, 11, do CPC, o qual, por sua vez, 
reporta-se aquelas causas, qualquer que seja o valor. 

NO entanto, renúncia inexistiu, porquanto na0 houve qualquer burla ao 
artigo 3', 53", da Lei no 9.099f95. Pois 0 disposto no artigo referido nao teria 
o condao de revogar o disposto no artigo 275, 11. do CPC, onde 
expressamente consta a expressa0 'qualquer que seja o valor", sendo que 
a ressalva da Lei no 9.099195 quanto a0 excedente refere-se aos demais 
incisos, que nao o I I ,  do artigo 30.'~ 

Com frequência, tem sido interposto Recurso Extraordingrio perante as 

causas dos Juizados Especiais questionando a competência destes para julgamento 

de determinadas causas, sob a alegação de ofensa a Carta Maior. 

Todavia, segundo a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal 

Federal, OS critérios para definição da competência dos Juizados Especiais em razão 

da complexidade da causa constituem matéria restrita ao âmbito da Iegislaçáo 

infraconstitucional, inexistindo, por outro lado, ofensa h Carta Magna por falta de 

prestação juisdicional ou por ausência de fundarnentaçã~.'~~ 

144 
(Recurso n O 01,01 Colégio Recursal do Juizado Especial Clvel da ~omarca de Registro, parcial 

provimento, 2 1 , 0 ~ , 2 0 ~ 1 ,  Revista dos Juizados Especiais, V01 21, Ed. Fiuza, p. 303). 
145 417708 AgR ~ i ~ ,  ~ ~ a q u i r n  Barbosa, 1. 23.03.04. publicado DJ de 16.04.04, p. 00067) 



6, SUJEITOS DO PROCESSO 

6.1 PARTES 

Sendo o processo um "instrumento Btico" para solução de conflitos, sua 
formação depende de uma tríade subjetiva essencial: autor, réu e juiz. 

É de curial importância salientar, conforme doutrina GrinoverI4=, que este 

quadro simplificado não esgota a realidade atinente aos sujeitos que atuam no 

processo, como os auxiliares da justiça, O Ministério Público, os órgãos jurisdicionais 

colegiados, terceiros e o advogado. 

No Cimbito dos Juizados Especiais, as Partes no processo possuem regras e 
limites que autorizam sua atuaçáo, razso pela qual destinamos um capítulo para seu 

estudo. Essas regras referem-se Como PreSSUPosto processual de validade e na0 

como condição da ação, já que, apesar destas pessoas muitas vezes serem titulares 
de direito, possuindo capacidade civil, não possuem, por regras específicas, 

capacidade para estar em juizo. 

Saliente-se que nos Juizados Especiais, a capacidade de estar em juizo, 

confunde-se tambkm com a capacidade postulatória, nas causas at6 20 (vinte) 

salários mínimos, tendo em vista a faculdade atribuída em lei a parte de postular 

independente da assistência de um advogado (titular da capacidade postulatória). 

Em razão da dispensa de um advogado Para patrocinar a causa por qualquer 

das partes, a jurisprudência tem desconsiderado eventuais abusos cometidos pelas 

partes que, na esfera processual, acarretaria a condenação do 'violador' por 

litigância de má-fé'47. Evidencia-se assim a maior preOCUpaÇão com o efetivo acesso 

a justiça das partes. 

'46 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de 
Teoria Geral do Processo. 2Ia ed., São Paulo: Malheiros, 2005. p.301. 
147 (Recurso no 6.134, Segundo Colégio Recursal da Capital, V.U., j. 30.09.03, Revista dos juizados 
Especiais, Ed. Fiuza, Vol. 31. p. 2201221). 



Nos Juizados Especiais, a presença das partes deverá ser sempre pessoal. 

Exceção se faz as pessoas jurídicas, que poderão ser representadas através 

daqueles constantes no contrato ou estatuto social, ou indicado através de carta de 

preposição'48. 

Como veremos mais adiante, o não comparecimento das pessoas físicas, ou 

das pessoas jurídicas devidamente representadas através de carta de preposição, 

traz conseqüências processuais, como a extinção sem julgamento de mérito (não 

comparecimento do autor) ou a revelia (não comparecimento do réu). 

A jurisprudência tem facultado a pessoa jurídica que se fez representar por 

meio de preposto, a apresentação de carta de preposição no prazo assinalado pelo 

Juiz, caso reste frutifera a conciliação'49. Não obtida a conciliação, decreta-se a 

revelia de plano. 

6.1.1 Exclusão absoluta e relativa 

O artigo 8" da Lei no 9.099195 estabeleceu limitações referentes AS pessoas 

admitidas como partes no Juizado Especial: 

(a) aç que não poderão ser Partes, quer como demandantes ou como 

demandados - exclusão absoluta; 

(b) as que serão admitidas apenas como demandados, nunca, porém, no pólo 

ativo da demanda - exclusão relativa. 

148 Enunciado 20 - 0 comparecimento pessoal da Parte 3s audiencias B obrigat6rio. A pessoa jurídica 
poderá ser representada por prePoSt0. 

Enunciado 42 - O preposto que Comparece sem Carta de Pre~osiçao obriga-se a apresentá-la, no 
prazo que for para a validade de eventual acordo. Não formalizado o acordo, incidem, de 
plano, os efeitos de revelia. 



6.1.1.1 Exclusáo Absoluta 

A ~ e i ' ~ '  determina a exclusão absoluta para atuar no processo perante os 

Juizados Especiais, das seguintes partes: 

(a) incapaz: Incapazes, perante o Código Civil (artigo 3O), são os menores de 

dezesseis anos; os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos; os que, mesmo por causa 

transitória, não puderem exprimir sua vontade.I5' 

(b) preso; sua capacidade de estar em juizo perante os Juizados Especiais 6 

mitigada em razão da necessidade de sua assistência por um curador especial152. 

~ ã o  só por isso, mas também pelas dificuldades operacionais de viabilizar ao preso, 

seu deslocamento ate a sede do Juizado, que teria de ser efetuado em datas 

determinadas, mediante escolta, implicando, por Certo, em violação ao princípio da 

celeridade processual; 

(c) pessoa jurídica de direito público, quer Federal, Estadual ou Munic ipa~l~~:  

Nos Juizados Especiais Estaduais, as Pessoas jurídicas de direito público não 

podem ser parte em razão de possuírem tratamento diferenciado que retarda e 

dificulta o acesso à justiça pela parte autora. Por esta razão foi instituída a Lei no 

10.259101 que acabou por viabilizar a participação da União, autarquias, fundações 

e empresas públicas Federais, Somente Como rés, nos Juizados Especiais Federais. 

(d) empresas públicas da união; (nota supra - c) 

(e) fundações de direito público, mantidas pela União; (nota supra - c) 

(1) massa falida; A massa falida não pode ser parte nos Juizados Especiais, 

tendo em vista a necessidade de sua representação pelo síndico1", o que pode 

retardar e prejudicar o deslinde da aÇã0, até mesmo em raZáo da impossibilidade 

150 Art. 8O, caput, da Lei 9.099195 
15' 0 s  relativamente incapazes necessitam de assistencia. 

Art. gO, 11, do CPC 
'53~~gravo  de instrumento - Antecipação de tutela em Primeiro grau - Decisão proferida contra a 
Autarquia Estadual, em Juizados Especiais Civeis - Pessoa Juridida de direito público que não pode 
ser parte nos Juizados, por força do art. 8' da Lei 9.09g195 - Agravo provido para cassar a liminar 
impugnada - Extinçao do processo decretada ex oficio". Recurso no 4.737-A, Segundo colbgio 
Recursal da capital, v.u., i .  26.02.02, Revista dos Juizados Especiais. Voi 26, ~ d .  Fiuza, p. 82/84) 

'54 Art. 12, 111, do CPC 



pratica da satisfação do crédito, tendo em vista a necessidade de habilitação como 

crédito quirografário, quiçá, retardatário junto ao processo falimentar; 

(g) insolvente civil; a dificuldade em se promover ação contra o insolvente 

civil, circunda-se no fato dos empecilhos que serão impostos para satisfação do 

crédito da parte autora que não terá como promover a ação de execução por quantia 

certa contra devedor insolvente. NO p610 ativo, o insolvente não detém a 

disponibilidade de seus bens, demandando sua representaçao pelo administrad~r. '~~ 

6. I .  1.2 Exclusao relativa 

Outrossim, especifica a Lei quais as partes que têm exclusão relativa para 

atuar no processo dos Juizados Especiais, Ou seja, somente como demandadas: 

(a) pessoas jurídicas de direito privado em geral, como sociedades mercantis 

ou civis, associações, partidos politicos; 

(b) sociedade de economia mista; 

(c) empresas públicas estaduais ou municipais; 

(d) fundações estaduais ou municipais; 

(e) pessoas físicas em defesa de direitos que Ihes hajam sido cedidos por 

alguma pessoa impedida de ser autora perante OS juizados: a exclusão prevista em 

lei, no artigo 80, §lO, da Lei no 9.099195, visa impedir a prática de fraudes a fim de 

burlar a lei, salientando Dinamarco que "0 que não podem as pessoas jurídicas fazer 
,8156. 

por si próprias na0 podem também Por interposta Pessoa , 

Note que a lei, ao excluir 0s incapazes para atuar perante os Juizados 

Especiais, faz por excluir, não só os absolutamente incapazes, como também os 

relativamente incapazes, sendo estes OS relacionados no artigo 4 O  do Código civil: 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; &brios habituais, os viciados em 

155 Art. 766, 1 1 ,  do CPC 
15' DINAMARCO, Candido Rangel. Manual dos Juizados Civeis- 2' ed., Sá0 Paulo: Malheiroç, 2007, 
P 84 





a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas, 

idealmente, igual direito sobre o todo e cada uma de suas partes"'6i; 

Quanto ao espólio, Dinamarcoi6' disserta que 

sendo destes DS interesses a tutelar, portanto, e figurando o espblio como 
mera entidade administrativa de duração e fhera ,  conclui-se pela sua nao- 
exclusao e plena admissibilidade a propor demandas perante os Juizados 
Especiais civeis, nos mesmos casos e medida em que os pr6prios herdeiros 
teriam acesso a ele. 

Assim, inexistindo vedação legal Para sua atuação perante os Juizados 

Especiais, e considerando-se o disposto no artigo 5', 11, da Constituição Federali63, é 

legítima a atuação do espólio como demandante. 

Por suas vez, como salienta ~ i namarco '~~ ,  

A jurisprudência vem excluindo os condominios da condiçao de autores 
perante os juizados, mas alguma ressalva conv8m fazer. (...) o condomínio 
não é um ente empresarial nem atua com fim de lucro; sua atuação em prol 
da comunidade de condbminos resolve-se em beneficio a todos eles e 
corresponde a conting6ncias do moderno estilo de vida do mundo 
contemporaneo, que leva as Pessoas a procurar a comodidade e segurança 
dos apartamentos em condominio. 

NO que se refere as pessoas jurídicas, a juris~rudência'~~ tem se consolidado 

no sentido de se permitir a atuaÇã0 das microempresas, no pólo ativo das ações 

perante os Juizados Especiais. 

Não &Jante, há uma certa resistência para se admitir as empresas de 

pequeno porte no pólo ativo, conforme já sedimentado através do Enunciado 49, do 

FONAJE'~~. 

Em que pese a Lei que dispõe um regime tributário Único para ambas as 

empresas (Lei no 9.317, de 05.12.1996), admite-se somente o ingresso das 

161 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 269. 
16' DINAMARCO, Candido Rangel. Manual dos Juizados Civeis. 2' ed., São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 85. 
163 "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa Senão em virtude de Lei;" 
164 DINAMARCO, Candido Rangel. OP. cit., p. 86. 

' 65  Enunciado 47 FONAJE. - A microempresa Para propor açao no ambito dos Juizados E ~ ~ ~ ~ , ~ , ~  
deverá instruir o pedido com documento de Sua condição. 
'66 Enunciado 49, FONAJE - As empresas de Pequeno Porte na0 poderão ser autoras nos juizados 
Especiais. 



microempresas no p61o ativo das açaes Perante os Juizados Especiais, por força do 

disposto no artigo 38, da Lei no 9.841199.'~' 

6.2 TERCEIROS 

Como declaram Grinover, Dinamarco e Cintra16' 

h$ situaçBes em que, embora já integrada a relaçao processual segundo 
seu esquema subjetivo mlnimo (juiz-autor-réu), a lei permite ou reclama o 
ingresso de terceiro no processo, seja em substituiçao a uma das partes, 
seja em acréscimo a elas, de modo a ampliar subjetivamente aquela 
relaçao. 

Entendemos que, não só o terceiro pode ingressar no processo para substituir 

uma parte, ou para ampliar a relação Processual, como também, para garantir A 

parte (denunciante), seu direito de regresso. o que ocorre na denunciação da lide, 

especialmente quando o denunciado nega a qualidade que lhe e atribuída.'69 

No direito positivo, encontramos Com0 formas de intervenção de terceiros as 

seguintes: 

(a) Litisconsórcio (Arts. 46/49); 

(b) Assistência (Arts. 50155); 

(c) Oposição (Arts. 56/61); 

(d) Da Nomeação A Autoria (Arts. 62/69); 

(e) Da Denunciação da Lide (Arts. 70176); 

(f) Do Chamamento ao Processo (Arts. 77/80); 

16' 38. Aplica-se ás microempresas 0 disposto no 5 1' do art. 8O da Lei no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, passando essas empresas, assim como as pessoas físicas capazes, a serem 
admitidas a proporem açao perante 0 Juizado Especial, excluidos Os cessionArios de direito de 
pessoas jurídicas. 
168 GRINOVER Ada pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangeli CINTRA, Antonio Carlos de ~ ~ ~ , j , ~ ,  

a d , SAo Paulo: Malheiros, 2005, p. 189. Teoria Geral dk Processo. 21 e 
189 A ~ R S  no Resp 67.684, j. 27.06.96, DJU 14.10.96, P. 39011, citado por: CARNEIRO, ,t,thos 
~ ~ ~ ~ ã ~ ,  ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ á ~  de Terceiros. 12' ed., Sao Paulo: Saraiva, 2001, p. 113. 



Não obstante, o artigo 10, da Lei no 9.099195"~ dispde expressamente que 

não se admitirá nos processos perante os Juizados Especiais, qualquer modalidade 

de intervenção de terceiros, prevista no Código de Processo Civil, salvo o 

litisconsorcio. 

Nos Juizados Especiais a' quantidade de litisconsortes encontra limites nas 

seguintes hipóteses: 

(a) quando as partes provocarem a aÇã0, cuja competência encontra-se 

adstrita ao artigo 3O, incisos I, III e IV, o número de litisconsortes só poderá ser 

limitado a quantidades de seus respectivos quinhões, até atingir o teto da quantia 

equivalente a 40 salários mínimos; 

(b) se as partes provocarem a ação, cuja competência encontra-se vinculada 

às hipóteses previstas no artigo sO, 11, 0 número de iitisconsortes será limitado 

segundo OS critérios de experiência do juiz, que verificara, nos termos do artigo 46, 

§I0, do CPC, eventual hipbtese de comprometer a rápida solução do litígio, dificultar 

a defesa ou violar o principio da celeridade e da simplicidade - como corolário, o 

acesso à justiça, ou a viabilização de uma "ordem jurídica justa". 

6.3 JUIZ, JUIZ LEIGO E CONCILIADOR 

O Juiz como detentor do poder jurisdicional nos Juizados Especiais possui 

I . , , ]  uma carga significativa de poderes, muito mais intensos que 0s 
tradicionalmente exercidos pelos juizes comuns, os quais v80 desde o de 
dirigir o processo com muito mais liberdade de atuação (art. 5') até ao de 
decidir a causa com muita liberdade interpretativa (art. 6O), sendo-lhe 

muita participação e diálogo com as partes.17' 

Assim o Juiz tem condições de se concentrar nas causas judiciais mais 

complexas fora do âmbito dos Juizados, ou administrativas inerentes ao seu cargo, 

assistindo 0s Juizes Leigos e Conciliadores na dire~ão do processo principalmente 

~ d .  10, N ~ O  se admitirá, no prOCeSsol qualquer forma de inte~enç80 de terceiro nem de 
assistência. Admitir-se-Q o litiscons6rclo. 
171 DINAMARCO, Candido Rangel. Manual dos Juizados Civeis. 2' ed., são Paulo: Malheiros, 200, 
p. 44. 



das audiências, podendo homologar ou não a decisão daqueles ou o termo de 

conciliaçao eventualmente ratificado, como veremos mais adiante. 

O Juiz Leigo e os Conciliadores nos Juizados Especiais são considerados 

pela doutrina'72 como auxiliares da justiça, até mesmo em razao do disposto no 

artigo 7O, da Lei 9.099195'~~. 

Na definição de Dinamarca, C~ncil iador, '~~ 

I...] como o próprio nome indica, 6 encarregado de conduzir o entendimento 
das partes com vista a um ato final, que elas mesmas poderao realizar, de 
autocomposiçáo do conflito que as envolve. Ele nao exerce jurisdiçgo, como 
o 'conciliatore' do processo civil italiano. sua missa0 é vital e indispensgvel 
aos juizados civeis, Porque atua como multiplicador da capacidade de 
trabalho do juiz togado e do leigo, sob a orientaçáo de um deles (art. 2 3 .  

Juizes ~ e i ~ o s ' ~ ~ ,  por sua vez, 

são necessariamente advogados (profissionais habilitados perante a Ordem 
dos Advogados do Brasil) e integram o esquema fixo dos juizados especiais 
civeis (LJE, art. 7'). Eles tém triplice funçao de (a) conduzir a sessão de 
conciliaçao ou supervisionar as sessbes conduzidas por conciliador (art. 22), 
(b) dirigir a instruçao em audiéncia sob a supervisáo do juiz togado (art. 37) 
e (C) proferir sentença sujeita a homologaçao por este (art. 40). 

Determina a Lei dos Juizados Especiais que os Conciliadores serão, 

preferencialmente, bacharéis de direito'76. Em razao do termo "preferencialmente", 

admite-se como Conciliador qualquer cidadão. Não obstante, em razão da 

experiência é de bom alvitre que 0 Conciliador seja uma pessoa de boa vivência 

pessoal e profissional, com boas regras de conduta, reputação ilibada, a fim de que 

as partes se sintam a vontade de exprimir seus sentimentos e valores, podendo 

assim, o conciliador, melhor conduzir a sessão. 

Cabem aos Conciliadores e aos Juizes Leigos, a direção e tramitação do feito, 

assistidos (direta ou indiretamente) pelos Juízes Togados. Ressalta-se que aos 

- 

17' FIGUEIRA JLJNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Coment&rios à ~~i dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 2' ed., Sa0 Paulo: RT, 1997, p. 159. 
173 ~ f i .  70. 0, recrutados, os primeiros, 
preferencialmente, entre os bacharéis em Direito, e 0s segundos, entre advogados com mais de 5 
(cinco) anos de experiéncia- (grifo nosso). 
174 DINAMARCO, Candido Rangel. OP. cit-7 p. 46. 
175 DINAMARCO, Candido Rangel. OP. cit., P. 46/47. 

17' Att. 7O. Lei 9,099195. 



conciliadores, só se admite a condução da audiência inicial de con~iliação"~, 

cabendo aos Juizes Leigos a conduçao, tanto da sessão de conciliação, quanto a 

audiência de instrução e ju~~amento."~ 

José Joaquim salienta em Seu artigo "A lei no 9.099195 - O Juizado Especial 

Civel e os Aspectos Polêmicos da Nova Sistemática Proces~ual" '~~, salienta que a 

Lei 9.099195 

de certa forma, atenuou o principio da indelegabilidade da jurisdiçao, ao 
criar a figura dos juizes leigos, os quais dirigem audiencias de instruçao e 
proferem sentenças, praticam atOS iddnticos ao do juiz togado referendados 
posteriormente pelo mesmo. Também, o principio da identidade física do 
juiz prevista no art. 132 do C6digo de Processo Civil nâo 6 observado. 

Todavia sob o nosso prisma, não existe nos Juizados Especiais uma 

delegação da Jurisdição. Isto porque, como bem preconiza Dinamarco180 

o Juiz Leigo B um auxiliar parajudiscional por excel&ncia. uma vez que 
realiza atos diretamente destinados ao cumprimento dos objetivos da 
jurisdiç30 (especialmente, com vista à pacificaçao) sem no entanto gozar de 
plena autonomia funcional nem ter a capacidade de, por si s6, decidir 
imperativamente as causas em que atua. 

A decisão do Juiz Leigo, por si só, não tem força de sentença. Não possui 

poderes para empregar medidas coercitivas contra as partes ou terceiros, para dar 

efetividade a sua decisão. 

A sentença é sempre proferida pelo Juiz de Direito ao homologar a decisão do 

Juiz Leigo, ou, ao proferir outra em substituição, conforme determina a Lei'". Esta 

sim, que terá o poder efetivo de consignar o poder-dever do juiz investido em cargo 

público de dizer o direito1'', e que outorgará 0 poder de se empregar medidas 

coercitivas contra as partes ou terceiros. 

'" Art 22, Lei 9.099195. 
178 Ar[, 40, Lei 9.099195. O proferir8 sua deciçao e 
imediatamente submetera ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituiça~ ou, 
antes de se manifestar, determinar a realizaçao de atas probat6rios indispensáveis. (grifo nosso), 
179 JOAQUIM, jos6. A lei no 9.099195 - O Juizado Especial Civel e os Aspectos Polêmicos da 
Nova sistemática processual. ln Acesso à Justiça. Org. por Maria Tereza Sadek - são Paulo: 
Fundaçao Konrad Adenauer, 2001, p. 330, 
160 DINAMARCO, Cândido Rangel. OP. cit., p. 46. 

"' ATt. 40, Lei 9.099195. 
182 . . iuris dictio - jurisdiçáo. 



A Lei dos Juizados ~ s p e c i a i s ' ~ ~  veda ainda o exercício da advocacia pelos 

Juizes Leigos perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas 

funçdes. Neste contexto, a jurisprudtincia j&i se consolidou que a vedaçao se 

restringe ao foro do Juizado Especial que o Juiz Leigo exerce suas funções. Tal 

vedação aplica-se tambkm, aos Conciliadores advogados, com menos de 5 (cinco) 

anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Permite ainda a Lei, que, nao obtida a conciliaçAo, o Juiz Leigo atue perante 
os Juizados Especiais, como Juiz arbitral que será escolhido pelas partes'84 para 

fornecer um laudo arbitral ao Juiz de Direito para homologaçao por sentença 

irrecorrívella5. 

Na hipótese de eleição do Juizo arbitral, poderá este decidir por equidadeIa6. 

Saliente-se, que a decisão por equidade é defesa ao Juiz Leigo e ao Juiz de Direito, 

por força do que dispõe os artigos 126 e 127, do Código de Processo Civil. 

Dispõe o artigo 11, da Lei no 9.099/95, que o Ministério Público intervirá nos 

casos previstos em lei. 

Por sua vez, enuncia o artigo 82, do Código de Processo Civil, que o 

Ministério público intervirá Com0 fiscal da lei nas Causas em que há  interesses de 

incapazes; nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, 

curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última 

vontade; nas ações que envolvam litigios coletivos pela posse da terra rural e nas 

demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou 

qualidade das parteS. 

183 Art. 7 O ,  parágrafo único, Lei 9.099/95 
la4Art. 23, Lei 9.099195. 
la5 Art. 26, Lei 9.099195. 

Art. 25. Lei 9.099195. 



Como já estudado, os incapazes não poderão ser partes nos processos 

perante os Juizados Especiais, e as matérias que podem ser objeto de controvérsia 

perante os Juizados Especiais, são limitadas. Como ressalva, admite a Lei que 

maiores de 16 (dezesseis) sejam autores, independentemente de assistência, 

inclusive para fins de conci1iaçaol8'. 

Tratando-se de interesse de pessoa relativamente incapaz o Ministério 

Público deverá intervir como fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

Criçtiano Chaves de  ari ias'" ilustra Outras hipóteses em que o Ministério 

Público funcionará como custos legis, perante os Juizados Especiais: 

quando for r8u o concordaMrio. nas incapacidades supervenientes" (que 
motivarão, inclusive, extinçao prematura do feito, Lei 9.09911995, art. 51, 
IV), "quando for parte o esp6li0, havendo interesse de fundação" (CC, art. 
26), "existindo réu revel citado por hora certa" (CPC, art. 9O, !I), "havendo 
sucessao de partes, quando um dos sucessores for incapaz" (hip6tese 
tracejada por Dinamarca e Dernbcrito Reinaldo Filho), "no caso de arresto e 
citaçao editalicia em execuçáo fundada em titulo extrajudicial" (art. 53, 9 40, 
da Lei 9.009195, jh que a vedaçao de citaçao por edita1 - art. 18, 5 2 O  - não 
se aplica a execuçao), no mandado de segurança impetrado junto aos 
Colégios Recursais (ex vi do art. 10 da Lei 1.533151) ... 

A intervençao do Ministério Público far-se-á necessária também, quando a 

parte, apesar de possuir capacidade de estar em juízo, for maior de 60 (sessenta) 

anos. 

Isto porque, dispõe o Estatuto do l d ~ s o ' ~ ~ ,  em seu artigo 75, que 

nos processos e procedimentos em que nao for parte, atuará 
obrigatoriamente o Ministbrio Público na defesa dos direitos e interesses de 
que cuida esta Lei, hipbtese em que tera vista dos autos depois das partes, 
podendo juntar documentos, requerer diligencias e produçao de outras 
provas, usando os recursos cabiveis. 

Nesta hipótese, ainda que O procesS0 tenha termo na conciliação, o Ministério 

Público deverá referendar a t ransaçã~ '~~ ,  sob pena de nulidade. 

ATf. 8O, 3 2O, Lei 9.099195. 
188 FARIAS cristiano Chaves de. Os Juizados Es~eciais,Ci\reiS Como Instrumento de Efetividade 
do Proces~o e a A ~ U ~ C B C J  do MinlstBrlo Público. Ifl Revista de Processo, no I 17,  sao Paulo RT, 

151. 

Lei no 10.74112003. 
190 ~ r t .  74, X, c.c. ~ r t .  77, do Estatuto do Idoso e 84, do CPC. 



Cristiano Chaves de  ari ias'^' entende que o Ministério Público, na tutela de 

interesses não personalizados, de ordem coletiva, é parte ativa pm populo, devendo 

atuar como substituto processual, quando tutela interesses personalizados. 

Salienta o autor que, em uma hipótese, ou na outra, o Parquet poderá utilizar 

da via dos Juizados Especiais cíveis, se a pretensão se enquadrar nas molduras da 

Lei 9.099195. 

Em outro ponto de seu artigoIg2 acrescenta o autor que 

náo se olvide, finalmente, que atuando como parte (substituto processual ou 
pro populo) como fiscal da lei, ter$ o Ministério Publico privilégios 
processuais, necessários para garantir a sua igualdade no processo, em 
face da rnultiplicidade de atribuições que tem e do reduzido número de 
integrantes em suas carreiras. Assim, "na0 se sujeita ao pagamento de 
custas e preparos; dispõe de prazo para contestar em quádruplo e para 
recorrer em dobro: pode, como qualquer parte, desistir da açáo e do 
recurso; e sua intimação B pessoal, em qualquer caso". (CPC, art. 236, § 
2"). 

Todavia, em que pese a patente legitimação do Ministério Público para propor 

ações coletivas, os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, estas 

ações não podem ter seu mérito apreciados nos Juizados Especiais. 

Em primeiro, não se questiona aqui a existência de privil8gios processuaiç. No 

entanto, estes são incompatíveis com 0 procedimento dos Juizados Especiais, 

especialmente diante da patente violação do princípio da celeridade processual. 

Em segundo, pelas dificuldades em Se adequar o valor dos interesses difusoç, 

coletivos e individuais homogêneos, considerando-se o teto de 40 (quarenta) 

salários mínimos como valor de alçada para as ações dos Juizados Especiais. 

Em terceiro, ficou evidenciada neste estudo, que a lei veda a substituição 

processual, a demanda por pessoa física quando cessionária de direito de pessoa 

juridica, a atuação dos condomínios no pólo ativ0, fora da hipótese prevista no artigo 

275 v ,  11 "b" r enfim, limitando a integraÇã0 do pólo ativ0, e as matérias que podem ser 

objeto perante os Juizados Especiais. 

191 FARIAS, Cristiano Chaves de. Op. ci t ,  P. 155 
192 Ibid., p. 158. 



Este entendimento que veda a utilização dos Juizados Especiais para 

propositura de ações coletivas encontra-se consolidado através do Enunciado 32, do 

FONAJE"~. 

Vedar a discussão sobre interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, nos Juizados ~speciais, não implica em violaçao ao acesso à justi~a, 

já que é assegurado a todos os indivíduos uma "ordem jurídica justa" seja diante dos 

Juizados Especiais ou diante da justiça comum, em razão de sua facultatividade. 

por fim, no âmbito dos Juizados Especiais não se admite a prolação de 

sentenças ilíquidas ou genéricasig4. E ao Se falar de sentenças de procedência 

prolatadas nas ações coletivas que envolvam interesses difusos e coletivos, em 

regra são genéricas. E nas ações que envolvem direitos individuais homogêneos, 

em caso de procedência, a condenação será genérica, nece~sariamente'~~. 

6.5 ADVOGADO 

Dispõe o art. 133 da Constituição Federal: 

" 0  advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 

seus atas e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei". 

JOSE AFONSO DA ~ l ~ ~ ~ ~ ~ % o n c e i t u a  o advogado como sendo 

um dos elementos da administraçao democrática da Justiça ... Sao as 
supersensiveis antenas da justiça. E esta esta sempre do lado contrario de 
onde se situa o autoritarismo. 

posteriormente, a Lei n.' 8.906194 d is~bs  sobre o Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil, regulamentando O art. 133 da Carta Magna. 

lg3 Enunciado 32 FONAJE - ~ ã o  sao admissiveis as açóes coletivas nos Juizados ~ s ~ ~ ~ i ~ i ~  civeis. 
194 Art. 38, parágrafo único. Lei 9.099195. 
195 SHIMURA, Sérgio. Titulo Executivo. za ed., Sa0 Paulo: Método, 2005, p, 262, 
196 SILVA, J O S ~  Afonso. ~ p .  cit., P. 581 



Ao tratar da atividade da advocacia, a Lei no 8.906194 (Estatuto da OAB) 

dispõe em seu artigo art. 1°, inciso I, que é atividade privativa de advocacia "a 

postulação perante qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais", 

completando em seu art. 2' - em consonância com o mandamento constitucional - 

que "o advogado indispensável à administração da justiça". 

Notadamente, a defesa de direitos privados perante o Poder JudiciArio exige 

conhecimento e qualificação técnica com reiaçáo ao direito material e substantivo 

dos cidadãos, poder este que é exercido pelos bacharéis em direito, regularmente 

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Assim, o papel da advocacia 6 essencial tanto Para a administraçgo da justiça, 

quanto para a manutenção do Estado Democrático de Direito, com a defesa de 

interesses individuais e coletivos privados Perante O Poder Judiciário, obstando-se a 

atividade discricionária e abusiva do Poder Público em detrimento dos direitos 

individuais e fundamentais do homem. 

Quanto a importância do papel do advogado, disserta Amoldo ~ ~ l d ' ~ ' :  

Na0 se pode contar nem entender a histbria de um pais sem destacar O 

papel desempenhado pelos advogados. Se nao eles que, necessariamente, 
criam todas as técnicas de controle social, cabe-lhes sempre fazer com que 
tais técnicas funcionem no interesse social. Assim, as idéias gerais lançadas 
pelos filósofos ou pelos politicos sb se transformam em realidades 
concretas em virtude do trabalho do advogado em prol dos interesses 
individuais ou co ie t i~0~ .  

Não obstante, como se infere da Lei n O 9.099195, atribui-se h própria parte, 

nas causas até 20 (vinte) salários mínimos, capacidade postulatória para demandar 

e defender seus direitos sem a assistência de advogado. 

Como já salientado quando falamos do princípio da informalidade, o Supremo 

Tribunal Federal, teve a oportunidade de manifestar a respeito da necessidade de 

assistência de advogados nas Causas perante 0s Juizados Especiais, através do 

julgamento da Adin 1539-7, im~etrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, 

decidindo que a regra con~titucional não é absoluta, Podendo as partes litigar em 

primeira instância nos Juizados Especiais sem advogado, nas causas até 20 (vinte) 

197 WALD ~ ~ ~ ~ l d ~ ,  A Advocacia de Empresa. In: Estudos e Pareceres de Direito Comercial, sáio 
Paulo: ~o;ense, 1999, p. 390. 



salários minimos, assim como já ocorre perante a Justiça do Trabalho, conforme 

dispõe o artigo 791, da CLT"~ e na Lei de Alimentos (art. 2', da Lei 5.478168)'~~. 

Sobre a questão social da exigência da assistência dos advogados nas 

causas superiores a 20 (vinte) salários mínimos, bem disserta Figueira Júnior: 

Em outras palavras, a necessidade ou não da presença de advogado 
deveria estar ligada à complexidade da causa, e na0 ao valor. Observa 
muito bem Horhcio W. Rodrigues. seguindo a esteira de Joaquim Falso, 
que "o vinculo, tal qual presente na lei, a exigir a presença de advogado nas 
causas de maior valor, possui apenas uma explicaçao lógica: a manutenção 
do mercado de trabalho gara O verdadeiro exercicio da advocacia, sem 
causa existente no 

Superadas estas considerações preliminares, note-se que a figura do 

advogado ainda se torna obrigatória, perante Os Juizados Especiais Cíveis nas 

seguintes hipóteses: 

(a) causas com valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; 

(b) no caso de recurso contra a sentença proferida em primeira instância, 

Na primeira hipótese, vir-nos que a jurisprudência vem atribuindo maior 

relatividade ao preceito contido no artigo gO, segunda parte, ao entender que a 

presença de advogado até a audiência de conciliação não é indispensávelz0', mas 

sim, somente após a fase instrutória. 

O artigo 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB~O~ veda ainda que o 

advogado compareça a audiência na qualidade de preposto e advogado. 

198 ~ f i .  791. 0 s  empregados e os empregadores poderão reclamar Dessoalmente perante a justiça do 
trabalho e acompanhar suas reciamaçaes atb o final. 
5 10. NOS dissidios individuais Os empregados e empregadores Doderào fazer-se representar por 
intermédio de sindicato, advogado, solicitador, ou Provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil (grifo nosso) 
lQ9 ~ ~ t .  20. O credor, pessoalmente. ou Por intermédio de advogado. dirigir-se-á ao juiz competente, 
qualificando-se, e exporá suas necessidades, Provando, apenas, o parentesco ou a obrigaqao de 
alimentar do devedor, indicando Seu nome e sobrenome, residència OU local de trabalho, profiççáo e 

quanto ganha aproximadamente ou 0s recursos de que dispde. 
200 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Comentários à ~~i dos 
~ ~ i ~ ~ d ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  Cíveis e Criminais. 2= ed., São Paulo: RT, 1997. p. 175. 

20' ~ ~ ~ ~ ~ i ~ d ~  36 - A assistèn~ia obrigatória prevista no an. 9' da Lei 9.099195 tem lugar a da 
fase instrut6ria, na0 Se aplicando para a formulação do pedido e a Sessão de conciliaçao, 

202 ~ f i ,  23, defeço ao advogado funcionar no mesmo Processo, simultaneamente, como patrono e 
preposto do empregador ou cliente. 



Não obstante, desde que o advogado possua poderes específicos, poderá 

nomear prepostos. Este é o entendimento jurisprudencial: 

Furto de carta0 de crédito - Indenizaçao por danos morais - Preoosto 
credenciado Dor advogado - Inexistencia de irregularidade - Revelia 
afastada - Ausencia de prova dos fatos constitutivos do autor-recorrido - 
Recurso (grifo nosso) 

Isoladamente, o entendimento originário era o mais compativel com o 
Sistema que tem a conciliaçao dentre seus princlpios. Uma nova visão do 
Sistema dos Juizados, porém determina o reconhecimento de que a 
aplicaçao automática da revelia nos casos em que a carta de preposiçao é 
assinada por advogado pode afastar dos Juizados principio ainda mais 
valioso, que é o da prolaçao de decis6es justas e equanimes para cada 
caso concreto.z04 

Revelia - Carta de Pre~osicão outorgada Dor mandatário munido de 
poderes para tanto - In0~0rrên~ia de incompatibilidade de tal conduta do 
mandatário com o disposto no art. 23 do Código de Ctica do Advoqado, 
porquanto nao caracterizado exerclcio simultaneo de func6es no mesmo 
processo como o exige o aludido preceito - Exiqência descabida. de resto 
incompativel com O informalismo Que norteia o Juizado Especial Civel - 
Recurso Provido pese embora sem alteracao auanto ao desate de merito do 
I @ & . ~ ~ ~  (grifo nosso) 

Enuncia a lei ainda, que se uma das Partes comparecer assistida por 

advogado, ou se o réu for pessoa jurídica Ou firma individual, terá a outra parte, se 

quiser, assistência judiciária prestada por brgão instituído junto ao Juizado 

~ s ~ e c i a l ~ ~ ~ .  

Alexandre Freitas entende que a pessoa jurídica deve 

obrigatoriamente estar assistida Por advogado. Todavia não partilhamos deste 

entendimento, tendo em vista que, se a Lei e 0 próprio STF atribuiu a facultatividade 

de assistência por advogado nas Causas até 20 (vinte) salários mínimos, não pode o 

operador do direito atribuir interpretação ainda mais restritiva, impondo somente às 

pessoas jurídicas, esta obrigatoriedade, mesmo Porque, referida interpretação não 

se coaduna com o princípio da simplicidade e da informalidade dos Juizados 

Especiais. 

203 (Recurso no 5.691, Segundo Colégio Recursal da Comarca da Capital, v.u., ,. 04.0703, Revista 
dos Juizados Especiais, Vol. 29. Ed. Fiuza, P. 114). 
204 (Recurso no 10.197, julgado em 15.05.2002). 
205 (Recurso no 11.351, Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Civeis da capital, v,u, j, 

25.11.02, Revista dos Juizados Especiais, Ed. Fiuza, Vol. 26, p. 52160). 

206 Art. 9", §I0. 
207 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Civeis Estaduais e Federais - Uma 
~ b ~ ~ d ~ ~ ~ ~  crítica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, P. 66. 



7. DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO 

Como já dissertado alhures, O princípio da informalidade trouxe alguns 

reflexos no que se refere à causa de pedir e ao pedido nas ações perante os 

Juizados Especiais cíveis. Tais alterações se mostraram necessárias para garantir o 

acesso a justiça a todos, independentemente de seu grau de instruçáo ou da 

assistência de advogado, agora relativa perante o microssistema, nas causas ate 40 

(quarenta) salários mínimos. 

O artigo 282, do CPC, através de seus incisos 11, III e IV, identifica-nos os 

elementos da ação que são as partes, a causa de pedire o pedido. 

A causa de pedir para Barbosa Moreira é ''O fato ou conjunto de fatos a que o 
p n  208 autor atribui a produção do efeito jurídico por ele visado . 

j á  o pedido, segundo os ensinament0~ de Galeno Lacerda209 

é O conteiido da demanda, a pretensao processual, o objeto litigioso do 
processo, o mbrito da causa. Mérito é a propriedade que tem o pedido do 
autor de conformar-se, ou na0, com o direito e. em consequ&ncia, ser 
acolhido, ou rejeitado. 

O pedido classifica-se em pedido imediato, que é a pretensão de uma tutela 

jurisdicional e, pedido mediato, que é 0 bem da vida Pretendido. 

A inexistência de qualquer destes eIementos na petição inicial, ençeja a 

extinção da ação sem julgamento do mérito por inepcia2I0. 

Não obstante, estes elementos Possuem tratamento diferenciado perante os 

Juizados Especiais Cíveis. 

Note-se que na lei dos Juizados Especiais 0 legislador não fala em fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, como disciplina O artigo 282, 111, do cpc, 

MOREIRA, J O S ~  Carlos Barbosa. O novo Processo Civil brasileiro. Sao Paulo: Forense, ,998 p, 
15. 
ZoS~pud Lionel Zaclis. Cumulaçáo Eventual de Pedidos e a Jurisprudência do Superior ~ ~ i b ~ ~ ~ ~  
de Justiça, 1" Causa de Pedir e Pedido no Processo Civil. TUCCI, José Rogério Cruz e; BEDAQuE 
José Roberto, Sao Paulo: RT, 2002, P. 412- 
210 ~ f i .  267, 1, CPC, c . ~ .  ~ r t .  295, I e parágrafo único, 1, CPC. 



Complementa José Rogério Cruz e TucciZ1' que "na esfera do juizado 

especial, faz-se, igualmente, prescindive12" seja declinado o fundamento legal elou 

nomen iuris da demanda". (grifo nosso) 

Este correto entendimento viabiliza o cumprimento ao principio da 

informalidade, e principalmente o ius postulandi pertencente diretamente aos 

individuos, independentemente da assistência de um advogado. Basta a parte 

apresentar o fato e os fundamentos jurídicos de forma sucinta2I3 para demandar 

perante o Juizado Especial. 

~inamarco* '~,  quanto ao tema, disserta que 

a causa petendi será ordinariamente composta dos fatos que o autor tiver a 
alegar em prol de sua PretenSaO, mas quanto aos fundamentos juridicos ha 
muita tolerancia porque a demanda pode ser redigida pela própria parte, 
sem assist&ncia de advogado (art. 9' - causas de valor até vinte salarios 
mínimos), e pode até ser verbal e na0 escrita art. 14); a Lei dos Juizados 
Especiais fala em fatos e fundamentos de forma sucinta (art. 14, fj l0, inc. 
li). 

Quanto ao pedido na0 há a exigéncia da precisa especificaçao, como no 
processo civil ordinario. O dispositivo faia em objeto e nao em pedido (LJE, 
art. 14, f j  Ia, inc. III), com o vislvel intuito de dispensar requintes tbcnico- 
processuais, como a Precisa0 no tocante ao tipo de provimento jurisdicional 
postulado. O importante 6 precisar o bem da vida que o autor veio ao 
juizado pleitear. 

6 de curial importância ressaltar que fundamento juridico nao se confunde 

com fundamento legal. 

Da mesma forma, a leis dos juizados não utiliza o termo "pedido" e sim de 

"objeto e seu valor"215, mostrando, mais uma vez que basta ao autor esclarecer qual 

o objeto de sua pretensão e 0 valor. 

O valor do objeto, ainda que genérico216 i? de suma importância nos Juizados 

Especiais para se fixar a competência dos Juizados para apreciação da causa. 

TUCCI JOS& Rogério Cruz e. Contornos da Causa Petendi da Demanda civil perante o 
Juizado &vil. Revista do Advogado no 50, Agosto/97, P. 29. 
212 . sin.: dispensável 

'13 Art. 14, 11, Lei 9.099195 
DINAMARCO, Candido Rangel. OP. cit., P. 78/79, 

2 ' 5  Art. 14, 111. Lei 9.099195 
Art. 14, 5Z0, Lei 9.099195. 



Ad exemplum, uma demanda que vise a reparação de danos por acidente de 

trânsito. 

- Fato: Tício colidiu no carro de Núncio por ter passado um cruzamento sem 

observar a preferencial, causando danos; 

- Fundamento Jurídico: ~íci.0 não pagou o conserto do carro de Núncio que foi 

orçado em R$100,00 (cem reais); 

- Objeto e Valor: Reparação de danos, no valor de R$100,00. 

Assim, pelo princípio da informalidade, 0 fundamento jurídico está bem 

delineado, sendo desnecess8rio à Núncio I-nencionar em seu relato o fundamento 

legal, OU seja, que Tício violou o disposto no artigo 44,do Código de Trânsito 

Brasileiro, e que diante de sua culpa, nos do artigo 186, do Código Civil, é 

obrigado a reparar O dano. 

Em sede de Juizados Especiais, aplica-se com maior intensidade, como de 

fato deve ser, tendo em vista os objetivos da lei, os brocardos lura novit cuda2I7 e o 

Da mihi factum, dabo tlbl 

Consultando a jurisprudência dos Juizados Especiais de São Paulo, pode-se 

verificar que não houve a incidência de extinção de ações sem julgamento de mérito 

por inépcia da inicial, ainda que a parte estivesse assistida por advogado. 

Tal fato é compreensível, até mesmo Porque as Leis dos Juizados Especiais 

não previram em seus artigos, a extinção do Processo sem julgamento do mérito, na 

hipótese de inépcia da inicial. Feita a rechtXiçã0 de forma compreensível219, cabe 

ao Magistrado a adequação do caso à prestação da tutela jurisdicional posta sob ao 

seu crivo. 

Este é o entendimento jurisprudencial, conforme aresto, cuja ementa 

transcrevemos: 

217 O Tribunal (o juiz) conhece os direitos. 
218 Exponha o fato e direi o direito. Exposto o fato, 0 magistrado aplicará o direito, que não 
alegado o dispositivo legal. 
2'9 (Recurso no 5.958, Segundo Colégio Recursal da Capital, v.u., j. 03.10.03, Revista dos Juizados 
Especiais, Ed. Fiúza, Vol. 31, P. 229'231). 



Contrato de Assist&ncia Médica - permitindo a exordial compreensão e 
possibilidade de defesa não se coaita de sua inepcia - sendo a autora 
responsavel pelo pagamento de despesa hospitalar negado pela empresa 
de plano de saúde tem ela legitimidade para exigir o cumprimento da 
avença - ausente prova de que a doença que levou a contratante a 6bito 
era preexistente cabe à empresa de assist&ncia mbdica arcar com os gastos 
hospitalares a que se obrigou contratualmente - Recurso não provido.(grifo 
nosso) 

AS extinções do processo sem julgamento de mbrito, ocorrem em sua maioria, 

quando não estiverem presentes as condições da ação (ilegitimidade de parte, 

impossibilidade jurídica do pedido, e interesse de agir), preclusão, inércia da parte 

(não comparecimento as audiencias do processo) e inadmissibilidade do 

procedimento diante da natureza, valor ou complexidade da causa. 



8. DEFESA DO RÉU 

Disciplina a lei dos Juizados Especiais cíveis, que não obtida a conciliação ou 

não instituído o juizo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução 

e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. 

Apesar da audiência, em tese, ser "una", ou seja, realiza-se em uma mesma 

sessão a conciliação, instrução e julgamento a lei dos Juizados Especiais mostra-se 

Iacunosa ao não especificar em seu texto, qual o momento para a apresentação da 

defesa. 

Consta do texto legal, especificamente no artigo 18 da lei dos Juizados 

Especiais, apenas a forma pela qual procederá a citação (correspondênciazz0 ou 

oficial de justiça221), devendo constar cópia do pedido inicial, dia e hora para 

comparecimento e advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais sendo proferido julgamento de plano. 

N ~ O  especifica a lei a mesma exigência contida no artigo 255, VI, do cpc, de 

que o mandado deverá constar "o prazo para defesa". 

fato que os Juizados Especiais funcionam sob os auspicios da 

informalidade e da celeridade. Na0 obstante, na0 Se pode admitir que a parte seia 
citada para comparecer a uma audibncia e que, nesta mesma audibncia seja ela 

compelida a apresentar uma defesa, ainda que oral, se a mesma nao foi advertida 

no mandado quanto ao prazo ou no que se refere ao dever de se defender, sob 
pena também, de serem considerados verdadeiros OS fatos alegados na inicial. 

A informalidade e a simplicidade (principias infraconstitucionais) não podem 

agir em desfavor de qualquer dos demandantes, sob pena de violação do 

contraditório e da ampla defesazz2 (principio constitucional). 

' "~rt .  18, 1, Lei 9.099195. 
"' Art. 18, 1 1 1 ,  Lei 9.099195. 
222 Art. 5'. LV, CF. 



Se no mandado de citação não contiver a advertência para apresentação de 

defesa, deverá o mediador da audiência (conciliador, Juiz Leigo ou Juiz de Direito), 

designar audiência de instrução e julgamento, saindo ambas as partes intimadas 

para que compareçam acompanhadas de suas testemunhas, e que o réu apresente 

sua defesa, oral ou escrita, nos termos do artigo 30, da Lei 9.099195, sob as penas 

da lei. 

Os Juizados Especiais do Estado de São Paulo tem adotado um 

procedimento de instruir o mandado ou carta de citação, com um roteiro para 0 réu, 

que apresenta todos OS direitos e obrigações das partes, bem como as 

conseqüências pelo inadimplemento. 

Pela falta de legislação estadual quanto ao procedimento dos Juizados 

Especiais, percebemos que este roteiro altera-se em cada juizado especial, ao 

passo que, enquanto uns solicitam a apresentação da defesa na audiência de 

conciliação, outros autorizam a apresentação de defesa na audiência de instrução, 

há ainda juizados no interior paulista que, verificando que a causa é exclusivamente 

de direito, fixam desde logo prazo para apresentação de 

Para se evitar q~alquer alegação de cerceamento de defesa, 0s 

Coordenadores de Juizados Especiais editaram o Enunciado no 1 0224, que possibilita 

a apresentação de contestação pelo réu até a audiência de instrução e julgamento. 

pela lei dos Juizados Especiais é facultado ao réu que apresente sua defesa 

oral ou escrita, que poderá conter, segundo doutrina DINAMARco~~~: 

(a) negativa dos fatos alegados pelo autor; 

(b) negativa de eficácia jurídica aos fatos jurídicos; 

(c) alegação de fatos novos extintivos, modificativos OU impeditivos do direito 

alegado pelo autor; 

223 Procedimento adotado nas Comarcas de Santa Cruz das Palmeiras e Taubaté 
224 Enunciado no 10, FONAJE - A  contestaça0 poderá ser apresentada ate a audiência de Instruçao e 

Julgamento. 
225 DINAMARCO, Candido Rangel. OP. cit., p. 1471148. 



(d) alegação de fatos referentes ao processo e a ação; 

(e) demanda contraposta ulterior 

Assim, como matéria de defesa o réu poderá não só apresentar suas 

impugnações aos fatos narrados na inicial, como também se valer de exceçóes 

processuais (suspeição e impedimento do juizZz6) - estas, todavia, se processarão 

em apartado. 

Ao se falar em alegação de fatos referente ao processo e a ação, entendemos 

ser possível a utilização também de exceção de incompetência relativa e absoluta, 

no próprio corpo da contestação, quando a demanda se mostrar evidentemente, 

proposta fora da competência de foro, prevista no artigo 4 O ,  da Lei dos Juizados 

Especiais, ou seja, fora: 

(a) do domicílio do réu2*'; 

(b) do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita2"; 

(c) do domicílio do autor OU do local do ato OU fato, nas açóes para reparação 

de dano de qualquer naturezazz9; 

Assim, por exemplo, se for Proposta Pelo autor uma aÇão de despejo para USO 

próprio no foro de seu domicílio, 0 réu poderá se valer de exceçso de 

incompetência, que ensejará a extinção da ação sem julgamento de mérito. 

Alexandre Freitas ~ â t n a r a ' ~ ~ ,  entende ser POS~ivel também a impugnação ao 

valor da causa, na própria defesa. Tal procedimento se mostra compatível e 

adequado, já que, acolhido o valor da causa Para Valores superiores ao teto dos 

Juizados Especiais, os juizes tOmam-se absolutamente incompetentes para o 

conhecimento do mérito. 

Sempre importante lembrar, que, tratando-se de incompetência derivada de 

foros distritais ou regionais, a exceÇã0 a que ser efetuada na própria defesa, por se 

226 Aii. 30, Lei 9.099195 
227 Aii. 4 O ,  I, Lei 9.099195 
228 Art. 4 O .  11, Lei 9.099195 
229 Art. 4 O ,  111, Lei 9.099195 
230 CAMARA, Alexandre Freitas. Op. cit., P. 107. 



tratar de regra de incompetência absoluta231, por disposição da Lei de Organização 

Judiciária e da Resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Apesar de não ser admitido a utilização da reconvenção, conforme 

mencionado acima, admite-se nos Juizados Especiais cíveis a formulação pelo réu 

de pedido contraposto233, nos  imites do artigo 3" da Lei no 9.099195, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controversia. 

Preferiu o legislador adotar uma das formas de contraposição de direito 

instituídas no rito sumário, a fim de atender a celeridade processual. 

Malgrado a existência desta consolidação jurisprudencial - não aplicada 0" 

adotada de forma unânime pelos Juizados Especiais -, fica evidenciado que este 

microçsistema necessita de uma legislação estadual complementar mais especifica 

para harmonizar os procedimentos adotados nos foros de todo Estado. 

231 AP. 1,061,083-2 - 60 cam. - j. 26.02.02 - rei. Juiz Jorge Farah (RT 8021260); AP, 643,779- 
00.0 - 28 Câm, 18.09.2000 -rei. Juiz Felipe Ferreira (RT 7851295). 

232 An. 54, 11, "c", Lei 9.099195. 
233 Art. 31, Lei 9.099195. 



Determina a Lei 9.099195 que, registrado O pedido, escrito ou oral, a 

Secretaria do Juizado, independentemente de distribuição e autuação, designará 

sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 15 (quinze) dias234. 

A Lei dos Juizados Especiais possibilita ainda, que a instauração de sessão 

de conciliação desde logo, se as partes comparecerem espontaneamente, ocasião 

em que dispensará o registro prévio de pedido e ~ i t a ç a o ~ ~ ~ .  Neste caso, havendo 

pedido contraposto, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão 

apreciados na mesma 

por esta possibilidade de COmPare~iment0 espontâneo e simultâneo das 

partes em juizo, 

o legislador deixou entreabertas as portas do acesso à justiça para a 
viabilizaçao imediata de um acordo a ser firmado entre as partes, 
oferecendo-lhes, em troca, a garantia da segurança da decisáo 
homologatória com a força de titulo executivo e os efeitos da coisa julgada 
mate ria^.'^' 

Nesta sessão, o conciliador, Juiz Leigo ou Juiz de Direito, mediará as partes a 

fim de se obter uma conciliação. ou entáo, caso as partes já tenham efetuado uma 

transaçáo, poderá requerer que seia homologada judicialmente. 

Neste ponto pertinente Se torna apresentar a distinção existente entre os 

termos: 

(a) Conciliaçao - "O ato pelo qual duas OU mais pessoas desavindas a 
respeito de certo negócio, ponham fim à divergência amigavelmente. E ~ ~ A ,  

- -~ 

234 An, 16, Lei 9.099195. 
235 Art. 17, caput, Lei 9.099195. 
236 A*. 17, parágrafo único. Lei 9.099/95, 
237 F~GUEIRA JUNIOR, Joel Dias. LOPES, Ma~tricio Antonio Ribeiro. Cornent&rioa ~~l 
julrados Espeelals Clvels e Crlmlnai.. z9 e d ,  Sao Paulo. RT, 1997, p 205. 



assim, na conformidade de seu sentido originário de harmonização a 
respeito do que se diverge. Desse modo, a concilia@o, tecnicamente, tanto 
pode indicar o acordo amigavel, como o que se faça, judicialmente, por meio 
da transaçáo. que termina o ~ i t l g i o " . ~ ~ ~  

(b) Transaçáo - "tem, em conceito gramatical, o sentido de pacto, 
convençáo. ajuste, em virtude do qual as pessoas realizam um contrato, ou 
promovem uma negociaçao (...I Transaçao. No conceito do Direito Civil, no 
entanto, e conio expressão usada em sentido estrito, transaçáo é a 
convençao em que. mediante concessdes reciprocas. duas ou mais 
pessoas ajustam certas cl8usulas e condiçbes para que previnam litlgio, que 
se possa suscitar entre elas, ou ponham fim a litígio já suscitado. Assim, a 
transaçao, sempre de carater amigbvel, fundada que 6 em acordo ou em 
ajuste. tem a função precipua de evitar a contestacão. ou o litiaio. 
prevenindo-o. OJ ae terminar a contestaçao. quando jb piovocaaa, por Lrna 
transigencia de .ado a lado. em que se retiram ou se removem todas as 

~ -~~ -- 
dúvidas ou controvér~ias, acerca de certos d/reitos. Por essa razao, a 
transaçiío é igualmente denominada de composiçao amigavei, porque, por 
ela, em verdade se recompbem. voluntariamente, os direitos dos 
trançatores. ou  transigente^".^^^ 

Assim, podemos concluir que a conciliação 6 um ato processual, ao passo 

que a transação possui fundamento no direito material. A conciliação pressupõe a 

transaçáo, mas fica evidenciado 0 revés não se confirma já que as partes podem por 

fim a uma lide240 antes mesmo da formação de um litigioZ4', 

Disserta Kazuo watanabeZ4' que a conciliação se mostra como 

uma alternativa inovadora que procura reverter a excessiva 
profissionaliza@o da Justiça, 0 que certamente permitirá reduzir a 
burocratização excessiva de toda a máquina judiciária. Além disso, 4 uma 
s o l u ~ a ~  menos custosa para o Estado. 

Como corolário, se mostra a necessidade dos Juizados possuirem 

Conciliadores e Juizes devidamente preparados para demonstrar as partes as 

vantagens na obtenção de uma conciliaçáo Para solução do conflito, expondo de 

238 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. V. 1, ?Ia ed., Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 
4861487. 
239 SILVA, De PlAcido e. Op. cit., p. 4031404. 

' 4 ~  Na terminologia jurldica, designa a demanda ou a questáo forense Ou judicihria, em que as partes 
contendoras procuram mostrar e provar a verdade ou a razáO de seu direito (SILVA, De Plácido e. op. 
cit., p. 89). 
24'  A rigor, pois, litígio entende-se a demanda proposta em lusti~a. quando é Contestada. Pela 
contestação, o juizo se forma. E O judicium susciPJt, tecnicamente, quer significar a prdpria 
conteçtaçao, que vem determinar ou marcar a fase litigiosa da demanda. Assim, somente há litígio 
em processo contencioso, onde haja formaçáo de IuIzo Para da causa. (SILVA, De plácido 
e. op. cit.. p. 100). 
242 WATANABE, Kazuo. Juizado Especial de Pequenas Causas Sã0 Paulo: RT, 1985, p, 40, 



maneira clara, sem importar em pré-julgamento ou parcialidade, os riscos e as 

conseqüências do litígio243. 

Complementa Dinamarco que 

é indispensável. ao bom conciliador a paciente sensibilidade para descobrir 
o ponto da discórdia e as razdes mais profundas que mant&m as pessoas 
na teimosia de suas posiçdes. Ele precisa ouvir e B muito importante ouvir o 
que cada um quer dizer, Porque muitas vezes o ser ouvido já constitui uma 
vit6ria no espirito dessas Pessoas em conflito: sentindo-se prestigiada pela 
atençao do conciliador que a ouça, cada uma das partes bem 
provavelmente estará disposta a desarmar-se da obstinaçao inicial e aceitar 
uma proposta razoável, que 0 conciliador deve estar preparado a conceber 
e propor ao cabo desse di8logo abertoz" 

A Corregedoria Geral da Justiça, fornece anualmente um quadro estatístico245 

a respeito das ações perante em trâmite Perante OS órgãos do Tribunal paulista, 

chegando em 2004, aos seguintes dados à respeito das conciliações nos Juizados 

Especiais do ~ s t a d o ' ~ ~ :  

1. Durante o ano, foram realizados 103.591 acordos nos JECiveis, sendo: 

28.432 acordos extrajudiciais comunicados ao juizo, 51.429 acordos obtidos por 

Conciliadores e 23.730 obtidos por Juízes, em audiências. 

2. Durante o ano, foram recebidas 31.955 reclamações nos JICs (Juizados 

Itinerantes Civeis). 

3. Durante o ano, foram obtidos 13.161 acordos nos JICs, sendo: 3.950 

acordos extrajudiciais comunicados ao JIC, 7.813 acordos obtidos por Conciliadores 

e 1.398 obtidos por Juizes, em audiências. 

Assim, considerando-se que houve 184.238 audiências no Estado de são 

Paulo, 0s conciliadores e Juízes, conseguiram um a conciliação entre as partes, e 

eliminação de processos em 40,79% das audiências, que se mostra bastante 

relevante e útil para o efetivo acesso justiça. 

243 Art. 21, da Lei 9.099195 
244 DINAMARCO, CAndido Rangel. Op. cit., P. 131. 
245 Vide Anexo. 
246 Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de SS0 Paulo [www.t~.sp.~ov.br]. 



9.2 INSTRUÇAO E JULGAMENTO 

Não obtida a conciliação, proceder-se-á imediatamente a audiência de 

instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa247, que poderá 

ser presidida por Juiz Leigo, sob a supe~isáo de Juiz ~ogado'~', ou por este 

próprio. 

A lei fala em "não instituído o juizo arbitral, proceder-se-á imediatamente à 

audiência de instrução e julgamento". Não obstante, por interpretação sistemática da 

própria lei dos Juizados Especiais, nota-se a incongruência do texto deste 

dispositivo, uma vez que se faculta ao juízo arbitral a realização de audiência de 

i n ~ t r u ~ ã o ' ~ ~ ,  até mesmo pelo fato de que, eventualmente, o Juiz Leigo eleito como 

árbitro, poderá não estar presente na sede do Juizado, principalmente em se 

tratando de Juizado Itinerante. 

Caso a audiência de instrução não se realize em continuidade à sessão de 

conciliação, aquela será designada para um dos 15 (quinze) dias subsequentes, 

saindo desde logo cientes as partes e testemunhas eventualmente presentes. 

NO caso dos Juizados Especiais que - como já salientado - muitas vezes 

adotam procedimentos diversos em cada sede OU Comarca, na audiência de 

instrução as partes deverão levar suas testemunhas independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requeridoz5'. 

Prevê a lei que, no caso de necessidade de intimação das testemunhas, 0 rol 

será apresentado na Secretaria no minimo 5 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução. No caso de não comparecimento da testemunha intimada, o Juiz poderá 

determinar sua imediata condução, coercitiva Se necessárioz5'. 

As testemunhas nos Juizados Especiais, aplicam-se as causas de 

incapacidade, impedimento e S U S P ~ ~ Ç ~ O ~ ~ ~ ,  podendo as partes, após a qualificação, 

contradita-~as~~~. 

249 Inteligencia do artigo 24, § I 0 e  
250 Art. 34. Lei 9.099195. 
251 Art. 34; § 2 O ,  Lei 9.099195. 
252 Ari. 405, CPC. 
253 Ari. 414, CPC. 



Sendo a testemunha domiciliada em outra Comarca, esta será ouvida em seu 

domicílio, independentemente da expedição de carta precatória, admitindo-se a 

solicitação ao Juizo "solicitado" por qualquer meio idôneo de comunicação254. 

Caso o réu apresente pedido contraposto na audiência de instrução, o autor 

poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação 

da nova data, que será desde logo fixada. 

Note-se que, ao ser postulado nova data, o Juiz tem o poder-dever - e não 

uma faculdade - de designar nova data, até mesmo para que não haja violação ao 

principio da ampla defesa e do c~ntraditório'~~ e à "ordem jurídica justa" assegurada 

a ambas as partes. Mesmo porque, muitas vezes este pedido contraposto poderá vir 

instruído com documentos que demandam diligências para verificação de sua 

validade, conteúdo e continente. 

Quando a prova do fato exigir, poderá O juiz inquirir técnico de sua confiança, 

permitida As partes a apresentação de Parecer OU se valer de inspeção 

judicial em pessoas ou coisas, de forma pessoal ou mediante a delegação a outra 

pessoa que o faça, que lhe relatará informalmente o verificadoz5'. 

Pelo principio da oralidade, enuncia a Lei dos Juizados Especiais258 

expressamente que a prova oral produzida não será reduzida a termo, devendo a 

sentença referir-se, no essencial aos informes trazidos nos depoimentos. 

Para cumprimento deste princípio orientador, tem-se mostrado praxe nos 

Juizados Especiais de São Paulo, a utilização de fitas cassetes para registrar 0s 

depoimentos das partes e das testemunhas. Apesar de se mostrarem práticas para o 

registro destes atos processuais, da mesma forma, demanda labor por parte da 

secretaria dos Juizados que têm que dispor de recursos financeiros e estruturais 

para a aquisição e arquivo deste material, ate 0 trânsito em julgado da ação. 

254 Art. 13, Lei 9.099195 
255 Art. 5" LV. CF. 
256 Art. 35. ~ e ' i  9.099195. 
257 Art. 35, par8grafo único. Lei 9.099195. 
258 Art. 36, Lei 9.099195. 



Para prover a efetividade na prestação da tutela jurisdicional, o Estado viu-se 

na contingência de criar diversos procedimentos e instrumentos que servissem para 

solução de um litígio, garantindo assim 0 cumprimento ao eminente principio 

constitucional do acesso a justiça. 

Neste sentido, salientou Antonio Carlos   arca to'^', in verbis: 

Se o bom senso indica a diversidade de objetivos a serem alcançados pela 
prestaçao jurisdicional, esta, tanto quanto os instrumentos necessários à 
sua concretização, nao podem ser unitários. 

para garantir a ordem jurídica justa, e principalmente, o atendimento céiere g 

pretensão dos demandantes, ou ainda, Para assegurar a efetividade da tutela 

demandada, ainda que de forma parcial IlOSSO estatuto processual prevê a utilização 

de dois instrumentos: a antecipaçao da tutela e a tutela cautelar. 

NOS microssistema dos Juizados Especiais, O legislador quedou-se inerte ao 

não prever a possibilidade de utilização destes institutos, tampouco a vedação, 

diante de seus peculiares princípios orientadores. QuiçA, assim procedeu em razão 

da previsão de que as partes teriam uma decisão de mérito, em primeiro grau de 

jurisdição, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

Todavia, diante da falta de estrutura e operacionalização para efetivação dos 

preceitos da Lei 9.099195, a tutela pretendida acaba por morosa, em prejuízo dos 

demandantes. 

Desta forma, visando suas aplicabilidades dentro dos Juizados Especiais, 6 
sempre bom recordar a s  preciosas liç6eS de Car l0~ Max imi~ iano~~~,  que assim 

preceituou: 

259 MARCATO Antbnio Carlos. Considerações sobre a tutela jurisdicional diferenciada, sáo 
Paulo: Malheiris Editores, 2001, p. 7. 
260 MAXIMILIANO, Carloç, ~ermenêutica e Aplicação do Direito. 19' ed., Rio de Janeiro: F~~~~~~ 

2002, nota 300, p. 201 



Quando o texto dispbe de modo amplo, sem limitaçóes evidentes, é dever 
do intérprete aplica-lo a todos os casos particulares que se possam 
enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; náo tente distinguir 
entre as circunstAncias da questáo e as outras; cumpra a norma tal qual é, 
sem acrescentar condiç6es novas, nem dispensar nenhuma das expressas. 

Destarte, inexistindo vedação legal, importante lembrarmos dos ensinamentos 
261 . de Marinoni . in verbis: 

Não hh razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois este remédio 
surgiu para eliminar um mal que já estava instalado. c necessario que O 

magistrado compreenda que não pode haver efetividade, em muitas 
hipbteses, sem riscos. A tutela antecipatória permite perceber que não é s6 
a açáo (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas também a 
omissáo. O juiz que se omite 6 táo nocivo quanto o juiz que julga mal. 
Prudbncia e equillbrio não se confundem com medo, e a ientidao da Justiça 
exige que o juiz deixe de lado o comodismo do procedimento ordinario - no 
qual alguns imaginam que ele nao erra - para assumir as responsabilidades 
de um novo juiz. de um juiz que trata dos "novos direitos" e que também tem 
que entender - para cumprir sua função sem deixar de lado a sua 
responsabilidade ética e social - que as novas situaçbes carentes de tutela 
não podem, em casos na0 raros. suportar o mesmo tempo que era gasto 
para a realização dos direitos de sessenta anos atras, época em que foi 
publicada a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providbncias 
cautelares. 

Assim, evidenciado o direito do autor, mesmo diante de uma cognição 

sumária, deve o Juiz, a despeito da mora da tutela jurisdicional definitiva, acolher 

sua pretensão, principalmente no procedimento dos Juizados Especiais que possui 

como princípios orientadores o da celeridade e o da economia processual. 

Acrescenta ~arinoni'~' que: 

[ , , . I  se o juiz declara a existbncia do direito, náo ha razáo para o autor ser 
obrigado a suportar O tempo do recurso. A sentença, até prova em contrario, 
6 um ato legitimo e justo. Assim, na0 há motivo para ela ser considerada 
apenas um projeto da decisão de segundo grau, nesta perspectiva a única e 
verdadeira decisao. A Sentença, para que o processo seja efetivo e a funçao 
do juiz de primeiro grau valorizada, deve poder realizar os direitos e interferir 
na vida das pessoas. Perceba-se, além disso, que o recurso, na hipótese de 
sentença de procedencia, seNe unicamente para o réu tentar demonstrar o 
desacerto da tarefa do juiz. Assim, por lógica, é O réu, e náo o autor, aquele 
que deve suportar o tempo do recurso interposto contra a sentença de 
proced&ncia. Se o recurso interessa apenas ao réu, náo é possivel que o 
autor - que já teve o seu direito declarado - continue sofrendo os males da 
lentidão da justiça. 

261 MARINONI, L u i ~  Guilherme. A Antecipação da tutela. 6" ed. - Sã0 Paulo: Malheiros, 2000, p. 22, 
262 MARINONI LU~Z  Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata 
da sentença. 4a ed , Sáo Paulo: RT, 2000, P. 184. 



Diante dos princípios informadores, e, primordialmente, do direito fundamental 

ao acesso à justiça e ao novel princípio constitucional da celeridade processual, não 

se pode admitir restrições a institutos (tutela antecipada e medida cautelar) inseridos 

no sistema processual comum, que possuem O objetivo rápido e prático, de fornecer 

aos jurisdicionado maior efetividade às suas pretensões. 

O legislador demonstrou maior preocuPaÇá0 com a celeridade processual, 

diante edição da Lei 10.444102, que incluiu o parágrafo 7 O ,  ao artigo 273263, 

possibilitando ao Juiz o deferimento de medida cautelar, caso o autor, a titulo de 

antecipação de tutela, requerer providencia de natureza cautelar. 

Quanto às medidas acautelatórias, é importante lembrar as consideraç6es de 

Vera Lúcia Olivério Dias da ~ o c h a ' ~ :  

Medidas como arresto, Sequestro, busca e apreensao, algumas cautelares 
inominadas, em nada retardariam o andamento do processo, muito pelo 
contrário. estaríamos diante de uma Justiça diferenciada, moderna, rápida, 
e se conseguiria com muito exito a efetividade do processo. 

Como agiria um credor que rapidamente teve, no Juizado Especial, seu 
crédito reconhecido e, sabedor de que o devedor está desfazendo-se de 
seus bens, nada pode fazer? Será que essa Justiça moderna como se 
pretende atrairia algum credor? Ou talvez, e o que é pior, facilitaria a vida 
dos devedores que pretendessem desfazer-se de todos os seus bens para 
nao saldar a sua dívida? 

O Juizado Especial foi criado para facilitar a vida do Poder Judiciário já ta0 
sobrecarregado, mas há que se repensar e se aperfeiçoar algumas falhas, 
tanto de conteúdo como de redaçao, que esta0 gerando dificuldades para 
que a novel legislação seja aceita, garantindo a todos um acesso fácil e 
rápido á Justiça, sem burocratizaçao, mas na0 se olvidando nunca dos 
princípios constitucionais, principalmente da ampla defesa e do 
contraditório, o que no dia-a-dia vem ocorrendo, em nome do volume de 
serviço e da falta de estrutura. 

283 ~ l f .  273. O juiz poderá, a requerimento da Parte, antecipar, total ou parcialmente, 0s efeitos da 
tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegago e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável OU de dificil reparaç80; OU 

11 -fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 

C..) 
5 70. Se o autor, a titulo de antecipação de tutela, requerer providencia de natureza cautelar, poderá o 
juiz, quando presentes os respectivos preSSUPOStOS, deferir a medida cautelar em caráter incidental 
do processo ajuizado. 
28" ROCHA, Vera Lúcia Olivério Dias da. QuestBes controvertidas dos Juizados Especiais, in 
~ t ~ ~ l i d ~ , j ~ ~  Jurídicas, Coord. Maria Helena Diniz - Sao Paulo: Ed. Saraiva. 1999. 



No mesmo sentido, complementa Dinamar~o~~': 

Também demandas cautelares se admitem, porque o produto do processo 
cautelar é sempre uma medida de apoio a um processo e também os 
processos dos juizados esta0 expostos aos riscos de tempo, necessitando 
por isso do apoio das medidas cautelares. 

De todo o articulado, concluimos que se mostraria completamente violador 

aos princípios enunciados no artigo 2 O ,  da Lei 9.099195, ao acesso a justiça (AH. 50, 

LV, CF) e a celeridade processual (AH. 5O, LXXVIII, CF), a não concessão dos 

institutos da tutela antecipada e da medida cautelar. 

Por certo, para a concessão da tutela antecipada e da medida cautelar, 6 

imprescindível que sejam atendidos aos seguintes requisitos: 

I -Tutela antecipada (Artigo 273, CPC) 

(a) - existência de prova inequívoca, verossimilhança da alegação e; 

(b) - fundado receio de dano irreparavel ou de difícil reparação ou fique 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou O manifesto propósito protelatório do 

réu, e não exista perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

II -Medida Cautelar (Artigo 798, CPC) 

(a) periculum in mora, que para Sergio S h i r n ~ r a * ~ ~  

significa o risco iminente de ocorrerem certos fatos que, se verificados, 
impedirao a efetiva PreStaÇao da tutela jurisdicional. Vale dizer, consiste na 
probabilidade de dano a uma das Partes de futura ou atual açáo principal, 
resultante da demora no ajuizamento, no Processamento ou no julgamento 
desta. Se houver probabilidade de que a demora inevitevel no ajuizamento 
da açao principal, no seu Processamento ou no seu julgamento, venha a 
causar prejuízo ao autor da aça0 cautelar, ter$ ele preenchido requisito do 
periculum in mora." e; 

(b) fumus boni iuris, que o mesmo disserta que: 

consiste na probabilidade da existgncia do direito ou plausibilidade do direito 
invocado pelo autor da Cautelar. O direito a ser examinado 
aprofundadamente, em termos de certeza e amplitude, apenas no processo 
principal já existente OU a ser instaurado será possível suceder. A existência 
do direito acautelado 6 aferida no PrOCeSSO cautelar somente em termos de 

- 

265 DINAMARCO, Cándido Rangel. OP. cit., P. 63. 
266 SHIMURA, Sergio. Arresto Ca~telar. 3a ed., São Paulo: RT, 2004, p, 73, 
267 SHIMURA, Sergio. Op. cit., P. 74. 



probabilidade e. por isso, seu exame é menos aprofundado, superficial 
mesmo (summaria cognitio). 

Não obstante, a discussão doutrinaria que não se finda, a jurisprudência vem 

se consolidado em consonância com 0 entendimento esposado, admitindo suas 

utilizações, excepcionalmente268. . 

268 ~ ~ ~ ~ ~ i ~ d ~  26, FoNAJE - Sáo cabiveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 
Especiais Clveiç, em caráter excepcional. 



11. SENTENÇA 

Depois de concluida a audiência de instrução, o Juiz proferirá sua decisão 

(lato sensu). Se a audiência tiver sido presidida por Juiz Leigo, este proferirá uma 

decisão que será submetida ao Juiz togado que poderá homologá-la. O Juiz Togado 

por sua vez, se assim entender, poderá Proferir outra em substituição ou, antes de 

se manifestar, determinar a realizaçáo de atos probatórios indispensáveis. 

Imperioso obsetvar que a decisão do Juiz Leigo não é sentença. Sentença é 

ato privativo do Juiz Togado, nos termos do artigo 162, do Codigo de Processo Civil, 

que homologa a decisão do Juiz Leigo ou põe termo á demanda. 

Como já visto, a decisáo proferida pelo Juiz Leigo não possui força executiva 

ou mandamental, dependendo da homologação de um Magistrado, devidamente 

investido em cargo público, para ter validade e eficácia no mundo jurídico. Alexandre 

Freitas Câmara, prefere denominar esta decisão de "projeto de 

Enuncia o artigo 458, do Código de Processo Civil, que são requisitos 

essenciais da sentença, 0 relafófio (que conterá 0s nomes das partes, a suma do 

pedido e da resposta do réu, bem como 0 registro das principais ocorrências havidas 

no andamento do processo), 0 fundamento (em que 0 Juiz analisará as questões de 

fato e de direito) e o dispositivo (em que o juiz resolverá as questões, que as partes 

lhe submeterem). 

Todavia, em observância ao principio da celeridade processual e da 

informalidade, a sentença proferida nos Juizados Especiais, mencionará somente os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos 

em audiência, dispensando-se O 

por decorrência da competência dos Juizados Especiais, admite-se a 

prolaGão de sentença condenatoria, declaratória, constitutiva e mandamental, 6 

2" ~ Â M A R A ,  Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais - Uma 
*bordagern critica, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 127. 

Art. 38, Lei 9.099195 



defeso, todavia, ao Juiz proferir uma sentença condenatória ilíquida, ainda que o 

pedido seja genérico27', bem como condenar O réu em quantidade superior ou em 

objeto diverso do que lhe foi demandado272. 

Pelo princípio da simplicidade e da oralidade, a jurisprudencia tem admitido 

que os fundamentos da sentença-sejam orais, mediante registro em qualquer meio 

eletrônico, consignando-se nos autos, mediante ata, somente a parte d i ~ ~ o s i t i v a * ~ ~ .  

Exemplo: 

Juizado Especial Civel de ... 

Proc. no ... I 

isto posto, julgo procedente a açao, para condenar o réu 'B' ao pagamento 
da quantia de R$100,00 (Cem reais) ao autor 'A' a titulo de indenização por 
danos materiais, devidamente acrescida de correçao monetária segundo a 
Tabela de Correçao do Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, desde 
a data do ato illcito, e juros de mora de 1% a.m. à partir da citaçao. 

Deixo de condenar 0 r8u ao Pagamento das custas e honorarios 
advocaticios, em virtude do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei no 9,099195. 

Saem as partes, nesta seSs80, devidamente intimadas da presente 
sentença, bem como do Prazo recursal de 10 (dez) dias para, querendo, 
recorrer, mediante o recolhimento do preparo na forma da lei. 

sao Paulo, .. de ..... de ...... 

Juiz de Direito. 

11.1 EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 

Enumera o artigo 51, da Lei no 9.099/95, as causas que ensejam a extinção 

do processo sem julgamento de mérito, demonstrando que nos Juizados Especiais, 

o acesso à justiça estd intimamente ligado à diligência das partes na ação: 

271 AT~, 38, parágrafo único, Lei 9.099195. 

272 ATt. 460, CPC. 
273 Enunciado 46 - A fundamentaçaio da sentença ou do ,acórdão poderá ser feita oralmente, com 
gravação por qualquer meio, eletf6nico ou digital, consignando-se apenas o dispositivo na ata, 
( ~ ~ , j ~ ~ a ~  Alterada no XIV Encontro - São LuidMA). 



(I) quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo: como já aduzido no corpo da dissertaçáo, a presença pessoal das partes 

às audiências, mostra-se indispensável. Tanto que a Lei aplica sanções as partes 

pela inobservância do preceito. Como visto, se o réu não comparecer a qualquer das 

audiências, os fatos alegados pelo. autor Serão considerados verdadeiros, aplicando- 

se os efeitos da revelia. No caso do não comparecimento do autor, a lei impõe a 

extinçao da ação sem julgamento de mérito, ainda que a ausência ocorra após a 

citação do réu, na audiência de instrução e julgamento, sendo dispensada a 

anuência do réu. Esta é a orientação jurisprudencia~'~~. Por analogia, apesar de não 

estar descrito na lei, o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, apbç a 

citação do réu, independe da anuência do réu, para promover a extinção do feito 

sem julgamento do mérito. Nesta hipótese - em aparente contradição ao principio de 

isenção de recolhimento em primeiro grau - a Lei dos Juizados Especiais prevê a 

condenação do autor desidioso ao Pagamento das custas do processo, caso não 

comprove que sua ausência decorreu de força maio?75. 

(11) quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimenfo, após a conciliação: como já ressaltado no item 4, os Juizados 

Especiais possuem regras de competência específicas, que são definidas pelo valor 

da causa (art. 3 O ,  I), e em razão da matéria (art. 3O, 11 a IV). Qualquer demanda que 

eventualmente for promovida pela parte autora, que não se encontre dentre dos 

limites de competência dos Juizados Especiais OU que necessite da produção de 

prova mais complexa, incompatível com este microssistema processual, deverá o 

Juiz extinguir a ação sem julgamento do mérito; 

(1 I 1) quando for reconhecida a incompetência territorial: salientamos que na 

defesa do réu, este pode alegar a incompetência do juízo em razão do local, desde 

que a demanda não se encontre proposta nos limites territoriais elencados no artigo 

40, da Lei no 9.099/95. Assim, O pedido ou propositura de ação fora da competência 

de determinado Juizado Especial, enseiará a extinção da açáo sem julgamento de 

2'4 Enunciado 90 - (novo) A desistencia do autor, mesmo sem a anuencia do r& já citado, implicara 
na extin@o do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato Se d& em audi&ncia de instruçao 
e julgamento (Aprovado no XVI Encontro - Rio de JaneirolRJ). 

275 Art. 51, 5 2 O ,  Lei 9 099195. 



mérito, e não a remessa ao Juizo competente, como ocorre na justiça comum276. 

Neste ponto, como bem salienta Dinamarco 

nao 6 demais lembrar que, nao-obstante a incornpetencia relativa, o litígio 
poderá ter tido soluça0 na fase conciliatbria e,  entao, a questao da 
cornpetencia não terb surgido. (art. 58 -supra, n. 23).277. 

(IV) quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art 8 O  desta 

Lei: quanto aos impedimentos, discorremos quando falamos das partes, à respeito 

das causas de exclusão absoluta e relativa Para atuação nos Juizados Especiais 

Civeis. Dessa forma, se a parte autora, por qualquer motivo supe~eniente, vir a se 

tornar como uma daquelas que se encontrem com limitações absolutas para figurar 

no pólo ativo da ação, deverá ser extinta a aÇã0 sem julgamento de mérito. Como 

exemplo, podemos identificar uma aÇã0 possessória que venha a ser promovia por 

uma pessoa, e no decorrer do processo, esta vem a ser presa por ter cometido 

algum ato ilícito, tipificado no Código Penal ou Legislação Extravagante. Nesta 

hipótese, devera a ação ser extinta sem julgamento de mérito, não sendo admitido 

sua suspensão, tampouco seu regular prosseguimento. 

(V) quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se 

der no prazo de 30 (trinta) dias: a lei processual prevê dois tipos de habilitação no 

caso de morte das partes: a) pela parte, em relação aos sucessores do falecido27B e; 

b) pelos sucessores do falecido, em relação à partez7'. Outrossim, especifica a lei 

adjetiva, as hipóteses que possibilita a habilitação nos autos da causa principal, 

independentemente de sentençazB0. Fora destes casos, em consonância com o 

principio da celeridade, previu o legislador a ocorrência desta sanção processual de 

extinção da ação sem julgaInent0 processual. Outra hipótese ocorre quando, mesmo 

independente de sentença, a habilitação não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias. 

Fica evidenciada aí, a intenção do legislador de punir os herdeiros e sucessores 

deçidioços, ou até mesmo do réu que, apesar de demonstrar interesse no 

prosseguimento da demanda, em razão de eventual pedido contraposto formulado, 

não promover a habilitação dos Sucessores do autor, conforme lhe faculta a lei. 

27%rt. 31 1, CPC. 
277 DINAMARCO, Candido Rangel. Op. cit., p. 189 

278ATf. 1056, 1, CPC. 

279 Art. 1056, 1 1 .  CPC. 
Art. 1060. CPC. 



(VI) quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no 

prazo de 30 (trinta) dias da ciência do fato: 0 legislador atribuiu a mesma sanção ao 

autor que, ciente do falecimento do reu, não praticar os atos necessários e 

providenciar a citação dos herdeiros e sucessores do demandado no prazo de 30 

(trinta) dias. Infere-se que neste contexto, houve um abrandamento das exigências, 

uma vez que a lei fala somente na promoção da "citaçáo" dos sucessores no prazo 

de 30 dias e não na sua efetiva habilitação. Decorrendo demora na habilitação 

incidental no processo, perante os Juizados Especiais, O autor não será apenado 

com a extinçáo da açáo sem julgamento de mérito. Como salienta Joel Dias Figueira 

Junior "é o pedido que deve ser feito no trintidio e não necessariamente a efetivação 

da ordem judicial, que depende da burocracia da máquina estatal da Justiça ou dos 
i, 281 correios . 

287 F I ~ ~ ~ ~ ~ ~  JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Comentários à ~~i dos 
~ ~ i ~ ~ d ~ ~  Especiais Cjveis e Criminais. 2' ed., São Paulo: RT, 1997, p. 309. 



12. RECURSOS 

Recurso é espécie de remédio processua~~'~ que a lei coloca à disposição das 

partes para impugnação de decisões judiciais, dentro do mesmo processo, com 

vistas a sua reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, bem como para 

impedir que a decisão impugnada Se torne preclusa ou transite em julgado283. 

Por meio do recurso, que Se mostra Como 'garantia fundamental de boa 

justiça'284, as partes podem promover o reexame das decisbes judiciais, dando 

efetividade ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

Assim, mais do que 'extensão do direito de ação ou de defe~a'~", o recurso 

mostra-se como instrumento eficaz Para a obtenção de uma ordem jurídica justa. 

Ao falarmos do princípio do duplo grau de jurisdição, cumpre-nos observar 

que ele não se encontra expresso na Constituição Federal. Sua previsão encontra- 

se albergada quando a Carta Maior fixa a competência dos tribunais para julgar 

causas originárias ou em grau de recurso. 

No artigo 102, 11 da CF, enuncia a competência do STF para julgar em recurso 

ordinário, o habeas corpus e O crime político; e no inciso 111, julgar mediante recurso 

extraordinário, as causas decididas em única OU Última instância quando a decisão 

recorrida: a) contrariar dispositivo da CF; b) declarar a inc~nstitucionalidad~ de 

tratado ou lei federal; c) julgar válida a lei contestada em face de lei federal. 

A existência do principio do duplo grau de jurisdiçao evidenciava-se tambem 

no artigo 105, 11 e 111; 108, 11; 112, todos da Constituição Federal. 

282 Neste mesmo sentido: NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - ~~~~i~ G~~~~ dos 
Recursos. Sa ed. - São Paulo: RT, 2000, P. 177 

PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3' ed.. Sao Paulo: Malheiroç, 2002, p, z7. 
284 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., P. 39. 

PINTO. Nelson Luiz. Op. Cit.. P. 27. 



Não obstante, verificamos que o duplo grau de jurisdição, na Constituição 

Federal, não tem incidência ilimitada, em razão dos seguintes fatores: 

(a) enumeração dos casos excepcionais que podem ser objeto de recurso, 

ordinário, extraordinhrio e especial; 

(b) irrecorribilidade das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que 

contrariarem a Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou 

mandado de segurança; e 

(c) instituição da 'súmula vinculante' pelo STF, pela Emenda Constitucional no 

4512004 (Art. 103-A, CF), que tem Por objetivo a validade, a interpretação e a 

eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre 

órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave 

insegurança jurídica e relevante multi~licação de Processos sobre questão idêntica, 

impossibilitando o conhecimento de recursos que a contrariem. 

NO âmbito infraconstitucional em destaque, existem leis que restringem O 

cabimento de recursos, como é 0 caso da Lei de Execução Fiscal, que não admite 

apelação quando o valor da causa for inferior a 50 OTN's (artigo 34, caput) e a Lei 

dos Juizados Especiais que prevê expressamente a utilização do recurso inominado 

e dos embargos de declaração286 e, Por interpretação da Constituição Federal, do 

recurso extraordinário (Art. 102, 111, CF). 

12.1 RECURSO INOMINADO 

O artigo 41, da Lei 9.099195, prevê 0 cabimento do recurso inominado contra 

a sentença proferida no processo dos Juizados Especiais Civeis. Mesmo no texto de 

lei, encontramos a limitação ao duplo grau de jurisdição, ao passo que há expressa 

286 sendo os embargos de declaraçao dirigidos ao mesmo Juiz que proferiu a sentença impugnada 
,,ao e como exercicio do duplo grau de iurisd~çao. 



limitação para seu cabimento contra as sentenças: a) homologatória de conciliação 

e; b) homologatória de laudo arbitra1 (art. 26).287 

Proferida a sentença - fora dos casos excepcionais acima mencionados - as 

partes serão devidamente intimadas, por qualquer meio idôneo, com relação a parte 

dispositiva da sentença, disp-onibilizando a Secretaria, a gravação da 

fundamentação para os litigantes, se assim desejarem, recorram da decisão. 

As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, 

correndo por conta do requerente as despesas respectivas288. 

Importante frisar, que O prazo recursal contra a sentença proferida em 

processo que haja réu revel, contar-se-á independentemente de intimação, por força 

do que dispõe o artigo 322, do CPC. 

O prazo para interposição de recurso será de 10 (dez) dias, a partir da 

intimaÇãozsg, não se suspendendo por força das férias forenses, em atenção ao 

principio da celeridade - orientador dos Juizados E s ~ e c i a i s ~ ~ ~  -, bem como, porque 

abolidos de nosso sistema judiciário, Por força da EC no 4512004, que introduziu o 

inciso x1lZg1, a0 artigo 93, da Constituição Federal. 

Ressalta-se que o prazo Para rt?curso inominado, nos Juizados Especiais, na0 

é contado em dobro para os beneficiários da assistencia juridicaZg2, tampouco para 

0s litisconsortes com procuradores diferenteszg3, principalmente quando somente um 

deles houver sucumbidozg4 ou ao Ministério Público, quando atuar como fiscal da lei, 

também em atenção ao principio da celeridade. 

287 ~ r t .  41. Da sentença, excetuada a homoloaat6ria de conciliacao ou laudo arbitra( caberá recurso 
para o próprio Juizado. (grifo nosso). 
288 Afi. 44, Lei 9.099195. 
289 e na0 da juntada do AR (aviso de recebimento); mandado de intimaçao, etc. 

Art. 2O, Lei no 9.099195. 
zO' XJI - a atividade jurisdicional será ininterruPta, sendo vedado ferias coletivas nos juizos e tribunais 
de segundo grau, funcionando, nos dias em que na0 houver expediente forense normal, juizes em 
planta0 permanente. 

Lei 1060150, art 5', 5 5'. 
ATf 191, CPC. 

294 Sumula 641, STF. 



Em que pese a possibilidade das partes postularem perante os Juizados 

Especiais independentemente da assistência de advogado, nas causas at6 20 

(vinte) salários mínimos, determina a lei que as partes deverão estar representadas 

obrigatoriamente por advogadozg5. 

O recurso inominado deve& ser interposto obrigatoriamente por meio de 

petição escrita, dirigida ao Juizo monocrático, da qual constarão as razões e o 

pedido do re~orrente*'~. Apesar de ser um recurso simples, não significa que possa 

ser interposta de forma genérica. Deve o recorrente fixar o conteúdo da matéria que 

pretende devolver a fim de que o Colégio Recursal ad quem possa conhecer e julgar 

o mérito do recurso. 

A divergência de nomenclatura do recurso, como sendo 'recurso inominado' 

OU 'apelação'297, não enseja o não conhecimento do recurso. Neste sentido, tem se 

consolidado o entendimento jurisprudencial, conforme ementa in verbis: 

principio da Instrumentalidade das Formas - O equivoco técnico de nominar 
'recurso de apelaçtio' O recurso inominado, previsto na Lei no 9.099195, na0 
impede seu conhe9gento se preenchidas as questóes legais de fundo - 
preliminar rejeitada. 

A isenção existente em primeiro grau de jurisdição, não prevalece no caso de 

recurso, devendo a parte recolher 0 valor do Preparo no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Quanto ao valor do preparo vide capítulo 3.3 (custo do processo). 

Conforme entendimento jurisprudencial, O recolhimento a menor do preparo 

ençeja o não conhecimento do recurso299 300, não se aplicando a regra do artigo 51 1, 

295 ~ r t .  41, 5 2O, Lei 9.099195. 
296 ~ r t .  42, caput, Lei 9.099195. 
297 Nomenclatura adotada por Alexandre Freitas Camara, In: Juizados Especiais Cíveis ~ ~ t ~ d ~ ~ i ~  e 
Federais - Uma Abordagem Critica. Rio de Janeiro: Lúrnen Júris, 2004, p.141. 
298 Recurso no 5.994, Segundo Colégio Recursal da Capital, V.U., J. 03.10.03, Revista dos juizados 
Especiais, Vol. 32, p. 2451248. 
NO mesmo sentido: (Recurso no 6.049, Segundo Colégio Recursai da Capital, v. u,, ,, 26.09.03, 
Revista dos Juizados Especiais, VOl. 32, p. 2511254). 
2g9 R~~~~~~ no 5.676, Segundo Colégio Recursal da Capital, maioria de votos, j. 24.06.03, ,qevista dos 
Juizados Especiais, Ed. Fiúza, Vol. 32, p. 2551256. 
300 R~~~~~~ - preparo insuficiente - deserçao do recurso reconhecida - nao conhecimento do recurso 

O 4 226 Terceiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Clveis da Capital, v,u, j, (Recurso n . , 
06.0203, ~ ~ ~ i ~ t a  dos Juizados Especiais, Vol. 27, p. 1431144). 



§ 2 O  que possibilita A Parte suprir a insuficiência do valor no prazo de 5 (cinco) dias3" 
302 

Tal entendimento vem encontrando controvérsia na doutrina - neste sentido, 

Alexandre Freitas câmara303 - que sustenta: 

Além disso. ao se vedar a complementaçao do preparo no microssistema 
dos Juizados Especiais Clveis, contraria-se o principio da informalidade e 
simplicidade, uma vez que se cria um sistema processual mais formalista do 
que o Cddigo de Processo Civil. Enquanto no sistema processual a 
insuficiencia de preparo é vicio sanável, afirmar-se a impossibilidade de 
aplicaçao, nos Juizados Especiais Clveis, do art. 511, § 2 O ,  do CPC, faz com 
que a interposição da aPela@o nos Juizados Especiais Civeis seja 
extremamente formalista, uma vez que uma diferença de um centavo entre 
o valor recolhido e o que deveria ter sido adiantado implicara a 
inadmissibilidade do recurso. 

A regra geral no que tange aos efeitos do recurso de apelação - aqui 

invocado por analogia - dentro do sistema Processual comum, e que seja recebido 

em ambos os efeitos devolutivo e S ~ S p e n s i ~ ~ ~ ' ~ ,  sendo recebido somente no efeito 

devolutivo em casos 

JA no microssistema dos Juizados Especiais, preferiu o legislador atribuir ao 

recurso inominado, somente 0 efeito devolutivo, que possibilita ao credor promover a 

execução provisória da sentença. Esta restrição demonstra mais uma vez a 

preocupação de atendimento ao principio da celeridade do procedimento, e a busca 

de uma efetividade a decisão rápida. 

Admite-se, todavia, excepcionalmente que 0 Juiz de primeiro grau atribua 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável Para a parte. Apesar da lei não fazer 

men~ão $, necessidade de restar evidenciada também a Verossimilhança da 

alegago recursal, se mostra salutar que 0 Juiz observe sua existência para que 

possa atribuir ao recurso o efeito SuSpensivo pleiteado. 

30' Ari. 511 (CPC). (...) 
5 20. A insuficiència no valor do preparo implicara deserção, se o recorrente, intimado, na0 vier a 
supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. 
302 Enunciado 80, FONAJE - O recurso Inominado serd julgado deserto quando nao houver o 
recolhimento integral do preparo e sua respectiva ComProvação pela parte. no prazo de 48 horas, nao 
admitida a complementaçáo intempestiva (art. 42, § 1°, da Lei 9.099195). (Aprovado no XI E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
em ~ ~ ~ ~ i l i ~ - ~ ~  - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL). 

303 CAMARA, Alexandre Freitas. OP. cit., P. 146. 

304 Art. 520, CPC. 
' O 5  Art. 520, incisos INI, do CPC 



Recebido o recurso, e recolhido o preparo, a Secretaria intimará o recorrido 

para oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias306. 

Na forma do artigo 41, § 1' 307, O ~eCUB0 inominado será julgado por uma 

turma composta por 3 (tres) juizes togados, em exercício no primeiro grau de 

jurisdição, reunidos na sede do ~uizado. 

Nesta hipótese, aplica a regra de impedimento do juiz que houver julgado em 

primeiro grau de jurisdição, por força do que dispõe o artigo 134, 111, do Cpc308, 

tornando-o impedido de participar do julgamento do recurso em segundo grau de 

jurisdição. 

AS partes, por força de lei, serão intimadas da data da sessão de 

j u ~ ~ a m e n t o ~ ~ ~ .  

O julgamento em segunda instância constara apenas da ata, com a indica@o 

suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 

confirmada pelos próprios fundamentos, a ~h'nula do julgamento servirá de 

acórdão3I0. 

Ainda no que tange aos recursos no âmbito do ColBgio Recursal, importante 

salientar nota de Alexandre Nery de oliveira3", que apresenta como alternativa para 

maior celeridade da apreciação dos recursos, 0 seguinte entendimento, do qual 

partilhamos, in verbis: 

por fim, jA evidenciando aspectos do estudo relacionado aos Juizados 
Especiais, denotamos a qUeSta0 dos recursos contra as decisbes dos 
mesmos passarem a Turmas de Recursos, quando tais sejam possiveis, 
constituidas por Jufzes Substitutos do Tribunal de Justiça. de modo a na0 
prejudicar ainda mais 0 desempenho dos jB combalidos Julzes de primeiro 
grau, sobretudo os Juizes de Direito (cuja denominaçao repudiamos para 

306 ~ r f .  42, 5 2 O ,  Lei 9.099195. 

30' Lei 9.099195. 
308 ATf, 134 (CPC). E defeso ao juiz exercer as suas funç6es no processo contencioso ou voluntario: 

L..) 
111 -que conheceu em primeiro grau de jurisdiçao, tendo-lhe proferido sentença ou decisgo; 

'O9 Art. 45. Lei 9.099195. 
"O Arf. 46, Lei 9.099195. 
311 OLIVEIRA Alexandre Nery de. Reforma do Judiciário (VII): Justiça Estadual. Jus Navigandi 
Teresina, a.3: n, 27, dez.1998. ~isponivel em: < h ~ ~ : l ~ ~ ~ . j ~ ~ . ~ ~ m . b r / d o u t r i n a / t e x t ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ , ~  

 cessoe em: 12 abr. 2005. 



apenas elencá-10s como Juizes Estaduais, eis que todo magistrado é Juiz 
de Direito, mas também é Juiz dos fatos), já envolvidos com compet&ncias 
aiem das necessárias, e tanto mais porque varias das medidas de 
desafogamento do Judicibrio. inclusive a salutar instituiçao dos Juizados 
Especiais, tem esquecido que na0 se pode comprometer, ainda mais, a 
capacidade humana de tais magistrados. Assim, o modelo proposto tende a 
minimizar tais disparidades, instituindo a figura de Juizes Substitutos de 
Tribunais que, além de competencia para as substituiçbes eventuais nas 
Cortes de ~pe la iao ,  no restar do tempo também abso~eriam experiencia 
ao participarem das Turmas de Recursos dos Juizados Especiais, sempre 
ressalvada a possibilidade restrita de recursos dos mesmos, sem prejudicar 
a pr6pria sistematica do artigo 98 da Constituiçao, eis que tais continuam 
sendo juizes de primeiro grau. O problema tanto foi reconhecido que em 
algumas unidades da FederaHo os recursos contra decisbes dos Juizados 
passaram a ser julgadas, ainda que em determinadas epocas, por Turmas 
de Desembargadores, mais por interpretaçao phtica do que direta do Texto 
Constitucional, que contempla outra hipótese. 

Discute-se ainda, sobre o cabimento de Recurso Adesivo perante os Juizados 

Especiais. Alexandre Freitas ~âmara~ ' '  entende que "que em razão da aplicação 

subsidiária da lei comum, é possível a interposição de recurso adesivo nos Juizados 

Especiais Cíveis". 

Não obstante, a questão aqui não se refere à aplicação subsidiária do Código 

de processo Civil. Como salientado em vários pontos do presente estudo, admite-se 

a aplicação do estatuto processual a fim de preencher eventuais lacunas da Lei 

especial. Todavia, verificamos que Sempre que houve a aplicação subsidiária do 

Código de Processo Civil, este foi utilizado Com observância dos principioç 

orientadores dos Juizados Especiais e principalmente, ao princípio constitucional do 

acesso a justiça. 

notório, que o recurso adesivo confronta com o principio da celeridade 

adotado pelos Juizados Especiais Com0 orientador, ao passo que, a parte 

sucumbente, mesmo quedando-se inerte dentro do decêndio legal para interposição 

do recurso, teria a oportunidade de utilizar O recurso adesivo, dentro do prazo para 

suas contra-razões, e após sua juntada nos autos, o Juiz teria que determinar que 

ao recorrido (adesivamente) que também apresente suas contra-razões. 

 pós, por ocasião do julgamento, em que Pese o assoberbamento das vias 

judiciárias, em razão dos inúmeros prOCeSSOS e recursos em andamento, a Turma 

Recursal teria ainda que despender tempo Para conhecer e julgar o recurso, e ainda, 

providenciar a redação do acórdão, ainda que supletivo, para O recurso adesivo, 

312 CAMARA, Alexandre Freitas. Op. Cit., P. 149. 



Ademais o processo passaria a ser muito custoso, nao somente às partes, 

como também ao Estado, ao passo que haveria a necessidade de se contratar a 

prestação dos serviços de um advogado para exercer dois trabalhos, de apresentar 

as razões do recurso inominado (ou adesivo) e as contra-razões do recurso adesivo 

(ou inominado). Desta forma, O custo com advogado poderia ser muito maior que o 

próprio beneficio econ8mico pretendido na causa. 

O argumento utilizado por Alexandre Freitas Câmara313, de que "sua não 

admissão seria incentivar a interposição de recursos que, a se aceitar o cabimento 

da interposição adesiva, não seriam ajuizados" não nos parece consistente, mesmo 

porque, após a intimaçáo da sentença as Partes têm prazo comum para interposição 

do recurso inominado, podendo dentro do decêndio legal, exercer plenamente o 

direito à devolução da matéria apreciada a uma Turma Recursal que exercerá o 

segundo grau de jurisdição. 

Ademais, a jurisprudência tem sufragado o entendimento de que recurso 

adesivo é descabido no âmbito dos Juizados Especiais, conforme arestos a seguir 

ementados, in verbis: 

"Recurso Adesivo - Na0 conhecimento Por na0 constar dos elencados na - - -  - 
Lei no 9.099195 - Ngo aplicaçao subsidiaria do Cbdigo de Processo Civil em 
virtude dos princlpios e disciplinaçao dos juizados especiais".314 

"Recurso Adesivo - descabimento no ambito dos Juizados Especiais Clveiç, 
porquanto incompatível com a sistematica recursal própria, tanto quanto 
com a celeridade imanente ao processo diferenciado - N ~ O  
~onhecimento".~'~ 

AS partes têm o direito ao acesso à justiça e, como conseqüência, a uma 

prestação da tutela jurisdicional demandada, 'de forma clara, precisa e 

31' CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit., p. 149. 
'14 Recurço no 13.752, Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Clveis da Capital, v,u,, ,, 
15.10.03, Revista dos Juizados Especiais, Ed. Fiúza, Vol. 30, P. 72/73, 
315 Recurso no 11.351, Primeiro ColBgio Recursal dos Juizados Especiais Clveis da Capital, v,u., ,, 
25.1 1.02, Revista dos Juizados Especiais, Ed. Fiuza, Vol. 26, P. 52/60. 
316 PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos CíveiS. 3' ed. SáO Paulo: Malheiros, 2002, p. 178, 



Desta forma, prevê o artigo 48, da Lei 9.099195, que havendo na sentença ou 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, caberão embargos de 

declaraçao a fim de saná-las. 

Como visto, o legislador incluiu nos Juizados Especiais, uma hipótese 

complementar de cabimento dos embargos de declaraçáo: no caso dúvida. Não 

obstante, não compreendemos qual O propÓsit0 do texto legal, ao incluir a 'dúvida', 

tendo em vista que a incerteza decorrente da decisão judicial surgirá quando houver 

obscuridade, contradiçáo ou 0misSá0, que por Sua vez, São as demais hipóteses de 

cabimento dos embargos declaratórios previstos no artigo 48, da Lei em comento, e 

no artigo 535, do CPC. 

Em toda a sentença ou acórdão que for omisso OU contraditório em relação a 

certa matéria e ensejarem a interposiçáo de embargos de declaração, obrigando o 

julgador a completa-los, pode ser que 0 conteúdo desta nova decisáo acarrete a 

modificação da decisão embargada. Nesta hipótese, admite-se o caráter infringente 

dos embargos de declaração. 

Quanto a eventuais erros materiais constantes na sentença, estes podem ser 

corrigidos ex oficio. Todavia, em observância ao Principio do acesso justiça - 
"ordem jurídica justa" - cabem embargos de declaração para corrigir os erros 

materiais constantes na sentença ou acórdão. Cumpre ao órgão julgador apreciar OS 

embargos de declaração Com espirito aberto, entendendo-os como meio 

indispensável à segurança nos pr0~iIIIent0~ judiciais (RTJ 651170 e 138 /249) .~~~  

0 s  embargos de declaração nos Juizados Especiais podem ser interpostos 

por escrito ou oralmente318, no Prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência da 

decisão. 

Outro ponto de destaque nesta modalidade de recurso, no âmbito dos 

Juizados é que, ao contrario do que ocorre na Justiça comum, o efeito em que 6 

3'7 PINTO, Nelson Luiz. Op. cit., p. 178 

Art. 49, Lei 9.099/95. 



recebido é meramente suspensi~o~'~, e não interruptivo, conforme previsão no 

estatuto processual 

Importante salientar que, diante do efeito suspensivo, o dia da interposição 

dos embargos de declaração não é utilizado para fins de contagem do prazo para 

interposição do recurso inominado. 'Neste sentido, o seguinte julgado: 

Prazo Recursal - Embargos de declaraçâo - Inter~osictío no ~rirneiro dia do 
prazo - Sus~ensao do Drazo do recurso inominado aue atinae todo o 
dec8ndio - Tempestividade do último reconhecida. 

Assistencia Judiciaria - Requerimento na fase de recurso, com auto- 
atestação de pobreza da parte - Possibilidade - Inexistencia de preclusao - 
Agravo retido conhecido e pr~vido.~" (grifo nosso) 

Em que pese a admissibilidade da interposição de recurso extraordinário 

contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais, para que 

seja cabivel, necessário se faz o preqüestionamento. Na justiça comum, a 

jurisprudência322 tem admitido tal prática, possibilitando que as partes se valham dos 

embargos declaratórios para suprir quanto a0 fundamento não examinado no 

acórdão, para que os recursos, especial ou extraordinário, possam ser interpostos 

válida e eficazmente. 

Todavia, sua aplicação nestes Casos, perante os Juizados Especiais vem 

sendo abolida, conforme aresto abaixo transcrito: 

Embargos de DeclaraMO - AusBncia de discussão constitucional no 
ac6rdao embargado e. omissão, dúvida ou contradiçao - Inadrnissibilidade 
de embargos de declaraçao com intuito de prequestionamento - Rejeiçao 
dos embargos.323 

Ainda quanto ao prequestionamento, importante salientar recente estudo de 

Nelson Nery ~ (~n io? *~ ,  sobre a matéria, pelo qual o autor chegou às seguintes 

conclusões, in verbis: 

3'9 Art. 50, Lei 9.099195. 
320 Art. 538, CPC. 
321 Recurso 5.700, Segundo Colégio Recursal da Capital, v.u., j. 19.08.03, Revista dos Juizados 
Especiais, Vol. 31 - São Paulo: Fiúza, P. 62/64. 
322 SúmuIaç 356, 283 e 283 do STJ. 
323 R~~~~~~ 5.686, Segundo ColBgio Recursal da Capital. v.u., j. 08.08.03, Revista dos juizados 
Especiais, Ed. Fiúza, Vol. 32, P 2431244. 
324 NERY J R ,  Nelson. Ainda sobre O Prequestionamento - Os embargos de declaraçáo 
prequestionadores In "Aspectos P016miCos e Atuais dos Recursos Civeis e de outras F~~~~~ de 
jmpugnação as Decisdes Judiciais': Coord. Nelson Nery Jr. E Teresa Arruda Alvirn Wambier, Varioç 
colaboradores - çgo Paulo: RT, 2001 (Sbrie aspectos Pol&micos e atuais dos recursos, v, 4), p, 
8631864 





inciso III é expresso ao atribuir compet6ncia ao Supremo Tribunal Federal para 

julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única OU 

última instância, quando a decisão recorrida: 

(a) contrariar dispositivo da Constituição; 

(b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

(c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da 

Constituição; 

(d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento 

através da Sumula 640, admitindo o recurso extraordinário contra decisão proferida 

por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado 

especial cível e criminal. 

Em oportuno, importante frisar que nos Juizados Especiais, a utilização de 

Recurso Especial é inadmissível, tambkm por interpretação do artigo 105, inciso 111, 

que atribui ao Superior Tribunal de Justiça, O julgamento em recurso especial, das 

causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais 

ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. 

Assim, por não especificar a possibilidade de apreciação de recurso especial 

contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, na0 

se pode aplicar uma interpretação extensiva ao dispositivo constitucional. 

Não obstante, para interposição do recurso extraordinário devem as partes 

observar todos os requisitos especificos de admissibilidade constantes no artigo 541, 

CPC ou na Constituição Federal, principalmente no que tange ao 

prequestionamento, que já foi objeto de estudo no item acima. 

A Emenda Constitucional no 45, introduziu ainda mais um requisito de 

admissibilidade para o Recurso Extraordinário, através da inclusão do ~ 3 " * ~ ,  na 

325 5 30 NO recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questbes 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissao do 
recurso, somente podendo recusa-lo pela manifestaçao de dois terços de seus membros. 



redação do artigo 102, da Constituiçáo Federal, que B a "demonstração da 

repercussão geral das questões discutidas no caso". 

Parece-nos que esta alteração conflita com o princípio da celeridade 

processual, inaugurado no artigo 5', LXXVIII, da CF, e ao princípio do devido 

processo legal, ao criar mais uma "exceção" para cabimento do recurso 

extraordinário e ainda, fixando a obrigatoriedade de manifestação de recusa de 213 

dos Ministros do STF. 

Contra decisão negativa em juízo de admissibilidade na Turma Recursal, 

caberá recurso de agravo de instrumento para 0 STF, no prazo de 10 dias, sendo 

este dirigido ao Relator da Turma Recursal, devidamente instruido com as razões de 

seu inconformismo e as cópias das peças obrigat6rias, que deverao ser autênticas 

ou assim declaradas pelo próprio advogado, sob pena de responsabilidade pessoal. 

Recebido o recurso de agravo de instrumento, e entendendo a Turma 

Recursal pela sua inadmissibilidade, caberá Reclamação diretamente ao Supremo 

Tribunal ~ e d e r a l ~ ~ ~ ,  para que este determine a remessa dos autos àquela Corte para 

apreciação do juízo de admissibilidade. Neste sentido, já manifestou o STF, 

conforme ementa ora transcrita: 

Reclamação. Constitucional. Juiz Presidente da 3' Turma Recursal do 
Juizado Especial Civel da Comarca de Uberlãndia - MG. O Supremo 
Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que os acórdgos proferidos 
pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Clveis e Criminais, quando 
versantes sobre mat6ria constitucional, comportam impugnaçao por meio de 
apelo extremo -- Sumula 640lSTF. Exatamente por essa razão e que a 
jurisprud&ncia desta colenda Corte tambem rechaça a obstancia, na origem, 
de agravo de instrumento manejado contra decis%o que inadmite recurso 
extraordinário. Precedentes. Reclamaçho julgada procedente para 
determinar a remessa do agravo de inst~ufnent0 a esta egrbgia Corte, uma 
vez que somente ao Supremo Trib:?al, Federal compete decidir se esse 
recurso e passível de conhecimento. (sic) 

326 ~ ~ t ,  156 e s ~ . ,  do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
327 R C ~  2 4 5 3 1 ~ ~ ,  rei, Min. Carlos Britto, j. 23.09.04, Tribunal Pleno, publ. DJ 11.02.05. No mesmo 
sentido: Rcl-278 (RTJ-128121), Rcl-459 (RTJ-1551709), Rcl-460 (RTJ-1551712), Rcl-476 (RTJ. 
162/830), Rcl-I 155. Rcl-1574, Rcl-2132. 



12.4 AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Questão que gera muita controvérsia nos Juizados Especiais, diz respeito à 

admissibilidade do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias 

proferidas no curso do processo. 

Isto porque, encontrando-se os Juizados Especiais regidos pelo principio da 

oralidade, temos como corolário 0 princípio da 'irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias' e da concentraçáo, possibilitando a impugnaflo da sentença e de 

todos os atos praticados no Processo somente mediante recurso inominado. 

Compreensível ademais a impossibilidade de irrecorribilidade das decisões 

interiocutórias, tendo em vista a ideal celeridade do processo perante este 

microssistema que, em tese, deveria ter Seu termo final em primeiro grau de 

jurisdição, no prazo de 30 (trinta) dias. 

A Lei 9,099195, por sua vez, nada dispôs à respeito, abrindo grandes 

divagações à respeito da possibilidade da utilização desta via recursal, para 

impugnação das decisões incidentais no Processo, antes da sentença definitiva. 

parece-nos que sua aplicabilidade dentro dos Juizados se mostra bastante 

pertinente, principalmente pelo fato de que, em Primeiro, admite-se a concessão de 

medidas acautelatorias e antecipat0rias de tutela, e em segundo, a moiosidade 

processual decorrente da falta de estrutura e operacionalização dos Juizados 

Especiais não pode tornar uma decisão interlocutória injusta quiçá ilegal, imutável. 

A célebre frase do filósofo inglês Francis Bacon "se a injustiça da sentença a 

faz amarga, sua demora a torna azeda" modernamente tem aplicabilidade tambhm 

no que tange às decisões interlocutórias, riesmo porque, Tustiça tardia não é 

justiça'. 

Se alguma das partes estiver irresignada com qualquer decisão proferida no 

processo perante os Juizados Especiais, a faculdade de se utilizar o agravo de 

instrumento se mostra operante e cogente, Já que na0 se pode admitir que a mesma 

sofra de uma decisão injusta até que seja proferida a sentença, 



para somente neste ponto, interpor recurso inominado e aguardar uma decisao da 

Turma Recursal. Todo este procedimento, que por  sua vez, pode demorar meses 

diante de nossa precária estrutura judiciária, tornando a decisão não  s6 'amarga', 

como 'azeda'. 

A doutrina não mostra unifoimidade em seus pensamentos. J. S. Fagundes 

Cunha entende que "se possível 0 recurso de agravo para o caso de obstado o 

prosseguimento de recurso extraordinário, também é possível para o caso de 

obstado o prosseguimento do recurso i n o m i n a d ~ . " ~ ~ ~  

Em outro estudo, Fagundes Cunha afirma ser inaceitável a irrecorribilidade de 

certas medidas interlocutórias, como a que  concede a tutela antecipada3" o u  a que 

pronuncia a deserção r e c u r ~ a l ~ ~ ~ .  

A jurisprudência, apesar de ter fixado orientação de que as decisões 

interlocutbrias são irrec~rríveis~~', por muitas vezes, tem decidido de forma diversa. 
Vejamos: 

Admissibilidade de Recurso de Agravo de Imrumento ao Colégio Recursal 
contra decisão que julgou deserto o recurso. 

Antecipaçao de tutela - Agravo - Fundo de Investimento - Tratando-se de 
relaçao de consumo, a relaÇa0 entre investidor (consumidor) e instituiçao 
financeira (fornecedora) sujeita-se às disposiçbes da Lei no 8.078190. A 
nesta linha, o consumidor investidor de uma aplicaçao em Fundos de 
Investimentos administrados Pelo fornecedor instituiçao financeira nao pode 
experimentar danos decorrentes de riscos a ele nao informados. 
Verossimilhança da alegaçao e necessidade do provimento jurisdicional que 
justificam a antecipaçao da tutela ~ r e t e n d i d a . ~ ~  

Agravo de Instrumento - Plano de saude - ViaBncia e IncidBncia da Le 
9656198 - T~tela antemada - R~UJISI~OS - AusBncia de ver0ss.m ihanca - 
NOVO contrato - CarBncia - Necess dade de obsewacao - Recurso Provido 

Cabe tutela antecipada se presentes OS requisitos do artigo 273 do C6digo 
de processo Civil - Verificado Pela prova documental a aus&ncia do 

328 CUNHA, Joel da Silva Fagundes. Recursos e impugnações nos juizados especiais. 20 ed,, 
Curitiba, Juruá, 1997. p. 146. 
jZ8 CUNHA, Joel da Silva Fagundes. Op. cit., P. 31. 
330 CUNHA, Joel da Silva Fagundes. Op. cit., P. 29. 
331 ~ ~ ~ ~ ~ i ~ d ~  15, FoNAJE - Nos Juizados Especiais na0 é cabivel o recurso de agravo. 

332 Agravo n o 86/03 Colégio Recursal do Juizado Especial Civel do Foro Regional do Tatuap&, v,u,, ,, 
j0,03,04; Revista dos Juizados Especiais. ~ d .  Fiúza, VOI. 32, p. 67. 
NO mesmo sentido: Recurso no 5.676, Segundo ColBgiO Recursal da Capital, maioria de votos, j, 
24.06.03, ~ ~ ~ i ~ t ~  dos Juizados Especiais, Ed. Fiúza, Vol. 32, p. 2551256. 

333 R~~~~~~ 3,914, Terceira Turma do Terceiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais civeis da 
capital v,u., j. 0210.02, Revista dos Juizados Especiais, Vol. 26, Ed. Fiuza, p. 129/134. 



requisito verossimilhança, na0 h$ falar em tutela antecipada por razbes 
humanitarias, sobretudo porque gravidez nao B doença e a realizaçao de 
partos é algo corriqueiro." (grifo nosso) 

Preliminarmente, imperioso salientar Os ensinamentos de Nelson Nery ~ r . ~ ~ ~ ,  

ao dissertar que o incidente de uniformização de jurisprudência previsto no Código 

de processo Civil 'não é recurso nem faz as vezes dele', por lhe faltar a 

voluntariedade, a tipicidade, 0 efeito devolutivo e, principalmente a finalidade 

recursal. 

A razão de tratarmos da uniformização de jurisprudência junto aos recurços 

deriva das divergências doutrinárias existentes sobre o tema, especialmente sobre 

sua natureza, e principalmente no âmbito dos Juizados Especiais. 

Encontra-se em tramite perante a Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei no  

472312004 apresentado pelo Poder Executivo, em 2711212004, que tem por objetivo 

a inclusão dos Artigos 50-A, 50-8, 50-C e 50-D, que permitirá o pedido de 

uniformização de jurisprudência entre decisões proferidas por Turmas Recursais 

sobre questões de direito material. 

Na justificação do Projeto, o Ministro da Justiça Marcio Thomaz. Bastos 

salienta a necessidade da alteração do sistema processual brasileiro com o escopo 

de conferir racionalidade e celeridade ao S ~ W ~ Ç O  de prestação jurisdicional, sem, 

contudo. ferir o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

propae o Ministro, que o incidente de uniformização de jurisprudência 6 

adequado para harmonizar a aplicação e a interpretação da legislação referente às 

causas cíveis de menor complexidade, e Para conferir celeridade ao rito, pois prevê 

--- 

334 Recurso ,,O 5,2644 Segundo Colégio R8~ursal da Capital, v . 4  j. 14.08.02, Revista dos Juizados 
Especlaia, Vol 26, Ed. Fiuze, P. 97/98. 
"' NERY JUNIOR. Nelson erinolpioe r u n d a m s n t a b  - Teoria Osral do. R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  5 s  e d ,  çao 

Paulo: RT, 2000, P.  84, 



medias importantes de economia Processual, como a que impede o processamento 

de casos idênticos e confere efeito vinculante As decisões. 

De fato, tal procedimento jCi foi acolhido pela Lei dos Juizados Especiais 

Federais (Lei no 10.259/01), que instituiu em seus artigos 14 e seguintes, o 

cabimento do pedido de uniformizaç~o de interpretação de lei federal. 

Pelo Projeto de Lei, o pedido de uniformizaçao poderá ser efetuado em duas 

hipóteses: 

(a) quando fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado ser8 
julgado em reuni80 conjunta das Turmas em conflito. sob a presid&ncia de 

Desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça; 

(b) quando as turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações 

divergentes, ou quando a decisao proferida estiver em contrariedade com súmula ou 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este 

julgado. 

0 que há de diferente entre o incidente da uniformizaç80 de j u r i s p r ~ d 8 ~ c i ~  do 

cpc e dos Juizados Especiais, refere-se a possibilidade da prouocaçao das partes, 
atrav6s de pedido de uniformizaçao de interpretaçao de lei, que ser& julgado, na 

hip6tese (a) em reuniao conjunta das Turmas em conflito e na hipótese (b) pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 

Aparentemente, a intenÇa0 do projeto, assim Como o que ocorre já na Lei na 

10,259/01, é a de criar um 'recurso especial disfarçado'336. 

Alguns doutrinadores, entre eles Alexandre Freitas Câmara entende que o 

incidente de uniformização de jurisprudência é de patente in~onst i tuc iona l id~d~~~~,  

Poçiçáo esta que nos parece correta, principalmente Considerando que não 

verificamos entre as competências do Superior Tribunal de Justiça, instituidas no 

Artigo 105, da Constituição Federal a manifestação no que se refere a divergência 

mencionada no item ('b' - supra). 

CAMARA, Alexandre Freitas. Op. cit.. p. 253. 
33' Ibld., p. 252 



Assim, diante da absoluta impossibilidade de Lei federal ampliar a 
competência dos Tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, fica 

evidenciado a inconstitucionalidade do art. 50-A, § 3 O ,  do Projeto de Lei no 

472312004~~~ e, como conseqüência do 5 4O, da Lei no 10.259104, que dispõe no 

mesmo sentido. 

338 O projeto de Lei "0  472312004 da Câmara dos Deputados, encontra-se aguardando manifeçtaçao 
da Comissao de constituiçao e Justiça da Camara, desde 04.02.05 (Fonte: W.camara.gov,br) 



Direito sem conteúdo coativo ou sem natureza obrigatória não é direito339. 

Partindo desta premissa, 0 Estado deve não só regular os direitos e deveres 

dos indivíduos, mantendo a atividade jurisdicional para declarar e aplicar o direito ao 

caso concreto, como também, prover instrumentos que possam garantir a satisfação 

da decisão judicial por meio da atividade jurisdicional executiva, a fim de se atribuir 

efetividade aquilo que foi decidido, seja de natureza declaratória, constitutiva ou 

condenatoria. Para tanto, nosso sistema jurídico prev& a ação de execução, que 

busca a "efetivaçao de atos materiais tendentes a Satisfação do direito do credornM0. 

Infere-se do texto da Lei no 9.099/95, que O legislador regulou procedimento 

específico para a execução do título judicial34' das sentenças proferidas no âmbito 

dos Juizados Especiais, bem como para a execução de título ex t r a j~d i c i a l~~~  no valor 

de ate 40 (quarenta) salários mínimos, adotando 0 disposto no Codigo de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. 

Assim passamos a estudar as peculiaridades do processo de execução dentro 

do microssistema dos Juizados Especiais. 

13.1 EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE T~TULO JUDICIAL 

por força da Lei dos Juizados Especiais, as sentençasM3 serao 

necessariamente líquidas. 

339 SHIMURA, SBrgio. Titulo Executivo. Za ed., Sao Paulo: Malheiros, 2005, p. 22 
SHIMURA, Sergio. Op. cit., P. 27. 

"' Art. 52, Lei 9.099195. 
342 Art 53, Lei 9.099195. 
343.~fl. 38, parágrafo único; Art. 52. 1, Lei 9099J95. 



Esta disposição evidencia a nítida preocupação do legislador com a 

celeridade processual, tendo em vista a supressão da possibilidade de se promover 

a liquidação por artigos (artigo 608, CPC) e por arbitramento (artigo 606, CPC), 

admitindo-se a liquidação efetuada por simples cálculo aritmético (artigo 604, CPC) 

salientando a Lei 9.099195~", que esta será efetuada por servidor judicial. 

Intimadas as partes, o sucumbente será instado a cumprir a sentença tão logo 

ocorra seu trânsito em julgado345. 

Caso o devedor não efetue o pagamento, a Lei admite que a execução seja 

promovida pelo vencedor mediante provocação, procedendo-se a execução na 

forma estabelecida no artigo 646 e seguintes do CPC, dispensando-se nova 

Por este dispositivo, ficou evidenciado que o legislador suprimiu o ato da 

citação na execução para que o vencido efetue 0 Pagamento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Joel Dias Figueira ~un io?~ '  entende que "a execução inicia-se informalmente, 

nos próprios autos, e sem citação do executado, bastando a sua intimação pessoal 

ou de seu advogado, se for o caso." 

Não obstante, entendemos que a intimaçáo pessoal do autor ou de seu 

advogado é dispensável, já que, a parte já foi devidamente advertida dos efeitos do 

descumprimento da sentença ap6s o trânsito em julgado, conforme disciplina o 

artigo 52, 111, da Lei 9.099/95~~'. 

Assim, diante do princípio da simplicidade e da informalidade, tendo a decisão 

transitada em julgado e não cumprida a obrigação de pagar, passa-se desde logo 

YL4 Art. 52, 11, Lei 9.099195. 
345 Art. 52, 111, Lei 9.099J95. 

Art. 54, IV, Lei 9.099195. 
347 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Comentários a ~~i dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 2* ed., S ~ O  Paulo: RT, 1997, p. 314. 

Art. 52.. . 
111 - a intimação da sentença serB feita, sempre que Possivel, na Própria audiência em que for 
proferida, Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a SentenCa tão loao ocorra o transito em 
julaado dos efeitos do seu descum~rirnento (inciso V); (grifo nosso) 



para a execução forçada - direta, devendo o Juiz adotar todos os meios legais que 

recaem sobre o patrimônio do devedor para satisfazer o crédito exesuendo. 

Quanto a responsabilidade patrimonial doutrina Rita Dias Nolasco, que é a 

responsabilidade que "recai sobre o patnmônio do executado, ou seja, sobre os bens 

e direitos de valor pec~n iá r i o "~~~ .  Todavia, salienta a mesma autora que 

[.. .I conforme previsto no art. 568 do CPC, o espólio, os herdeiros ou 
sucessores do devedor, o assuntor da divida, o fiador judicial e o 
responsAvel tributario tambbm sao considerados sujeitos passivos da 
execuçao, apesar de na0 figurarem primitivamente no titulo executivo.3M 

Importante frisar que a citação do re~P0nsável patrimonial 6 dispensada por 

força do disposto na Lei 9.099195, que dispensa a citação do devedor, como também 

pelo fato de que "o responsável patrimonial é terceiro, e somente os seus bens ficam 

sujeitos a execução"351. 

Todavia, atingido o patrimônio do responsável patrimonial, este poderá valer- 

se dos embargos de terceiro. 

Após efetuada a excussão sobre os bens do devedor, ou dos demais 

responsáveis patrimoniais, para garantia do Juizo - assim como ocorre na execuçao 

de titulo extrajudicial - o devedor será intimado para comparecer em audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos, pelos quais poderá alegar somente 

as seguintes matérias: 

(a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu A revelia352; 

(b) manifesto excesso de 

(c) erro de 

(d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença. 

349 NOLASCO, Rita Dias. Responsabilidade Patrimonial. In Execuçao no processo civil - novidades 
& tendencias. Coord. Sergio Shimura; Daniel A. AssumpçBo Neves. SBo Paulo: Metodo, 2005, p. 204. 

NOLASCO, Rita Dias. Op. cit.. p. 237. 
"' SHIMURA, Sergio. Op. cit., P. 80. 
352 Art. 52, IX, 'a', Lei 9.099/95. 
353 Art. 52, IX, 'b', Lei 9.099195. 
3" Art. 52, IX, 'C', Lei 9.099195. 





Devidamente instruída a execução com simples planilha de c8lcul0, O 

devedor será citado para efetuar o pagamento no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas356, OU nomear bens à penhora. 

A execução por titulo executivo extrajudicial, faculta à parte a instrução da 

execução com planilha de cálculo'elaborada pessoalmente, ao contrário do que 

ocorre na execução por titulo judicial, que necessita da elaboração por servidor. 

Não sendo efetuado o pagamento, depósito judicial ou nomeaçao de bens g 

penhora pelo devedor, passa-se a execução forçada-direta, com a expropriação de 

bens do devedor para a satisfação do crkdito do exequente. 

Por interpretação da Lei dos Juizados, no caso de execução de titulo 

extrajudicial, após a realizaçao da penhora, o devedor será intimado a comparecer 

audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito 

ou ~erbalmente~~'. 

A Lei dos Juizados Especiais nada assentou h respeito do contraditório, no 

caso da apresentação dos embargos pelo devedor. 

Nesta hipótese, recebidos os embargos, será dada a palavra ao exeqüente 

para apresentar sua impugnação. Todavia, Caso 0 autor não possua condições de 

responder aos embargos do devedor, poderá - Por analogia ao que dispõe o artigo 

31, da Lei no 9,099195 (pedido C O ~ ~ ~ ~ P O S ~ O )  - requerer a desígnaçáo da nova data, 

que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. 

Sendo necesstirio, em audiência, o juiz poder8 inquirir técnico de sua 

confiança, para apurar ou confirmar OS cálculos apresentados pelas partes358, 

passando logo após, ao julgamento dos embargos. 

Mesmo na execução de título extrajudicial, limitou 0 legislador as matérias que 

poderiam ser ventiladas em embargos, a0 efetuar referência ao artigo 52, IX, da Lei 

9.099/95. 

356 Art. 652, CPC. 
357Art. 53, 3 I", Lei 9.099195 

Att. 35. Lei 9.099195. 



Verifica-se que a Lei dos Juizados foi silente com relaçao Zi necessidade de 

'garantia do juízo' como requisito de admissibilidade dos embargos do devedor, 

conforme dispõe o artigo 737, do CPC. Não obstante, em razáo da subsidiariedade 

do estatuto processual, esta norma se mostra cogente, também nos Juizados. 

Todavia, B de curial relevância abordarmos os ensinamentos de Alberto 

Carniila Moreira com relaçáo à 'falsa garantia do 

Nao deixa de ser curioso que, apesar de a lei falar em segurança do juizo 
(ou melhor, garantia do exequente ou da execuçao), contente-se a 
jurisprud&ncia, e tambbm a doutrina, com a penhora de bem de qualquer 
valor. mesmo inferior ao valor da dívida; dd-se de barato o cumprimento da 
exigencia - garantia. Tem-se, assim. mesmo diante da nao-segurança 
completa do juizo, a admissibilidade dos embargos; por vezes, a diferença 
entre um e outro é elevada e, mesmo assim, os embargos sao admitidos. 

Importante ainda destacar Outra questão, referente o fato de que mesmo após 

a citação, o devedor não paga, deposita judicialmente o valor, sequer nomeia bens 

penhora. Nesta hipótese o processo terá as seguintes vertentes: 

(a) não são localizados bens passíveis de penhora: neste caso, o processo 6 

extinto sem julgamento de mérito, devolvendo-se os documentos ao autoP60; 

(b) o credor, verifica a existência de bens passíveis de penhora: diante desta 

situação o Juiz deverá determinar a ~0nStri~ã0 destes bens para garantia do Juizo, 

condenando ainda o devedor desidioso a0 pagamento de custas e honorários de 

advogado, por restar evidenciado O ato atentatbrio à dignidade da justiça361 e, por 

consequência a litigância de má-fé362 do devedor espúrio. 

No caso de alienação forçada363, é dispensada a publicaçao em editais em 

jornais, quando se tratar de alienação de bens de Pequeno vaio?". O juiz poderá 

autorizar o devedor, O credor ou a terceira pessoa idônea a tratar da alienação do 

359 MOREIRA, Alberto Camiila. Embargos à Execução, Garantia do Juizo e Suspensão da 
Execuçáo. 10 Execuçâo no processo civil - novidades & tendbncias. Coord. Sergio Shimura; Daniel 
A. AsçumpçBo Neves. Sâo Paulo: Metodo, 2005, P. 2017-1. 

Art. 53, 5 4@, Lei 9.099195. 
Neste sentido: MOREIRA, Alberto Camiila. Ato Atentat6rio à Dignidade da Justiça. N ~ O  

Nomeação de Bens à Penhora. In PrOCeSSO de Execuçâo. Coord. Sergio Shimura; Teresa Arruda 
Alvim Wambier. Sâo Paulo: RT, 2001, P. 13/27. 
3 " ~ a .  55, paragrafo único, I, Lei 9.099195. 

363 Art. 52, VIi, Lei 9.099195. 
364 Art. 52, VIII, Lei 9099195. 



bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo atk a data fixada para a praça ou 

leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliaçao, as partes ser30 ouvidas. Se o 

pagamento não for à vista, será oferecida cauçao idbnea, nos casos de alienaçao de 

bem móvel, ou hipotecado o imóvel. 

13.3 EXECUÇÃO DA OBRIGAÇAO DE DAR, FAZER OU NAO-FAZER 

Na execução de obrigaçao de dar, fazer ou nao fazer, tendo a sentença 

transitada em julgado e não cumprida voluntariamente pelo devedor, a execuçao 

poderá se iniciar mediante solicitação do interessado, que prescinde de petição 

escrita, dispensando-se nova citação do executado. 

É salutar que na prbpria sentença que haja uma condenação de obrigação de 

dar, fazer ou não fazer, o juiz já fixe um prazo para 0 cumprimento e comine multa 

diária, que deverá ser arbitrada de acordo Com as condições econômicas do 

devedor, para a hipótese de inadirnplemento, especialmente em razão do que 

dispõe o artigo 52, 111, da Lei 9.099195, sobre a necessidade de se instar o vencido a 

cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, advertindo-o dos efeitos 

do descumprimento. 

Nada obsta, todavia, que o prazo para 0 cumprimento e a multa diária, sejam 

fixadas na fase de execução, corno O que Ocorre na execução de título executivo 

extrajudicial. 

Esta multa fixada para cumprimento da obrigação, deriva do comando 

normativo instituído no artigo 461, do C6digo de P~OC~SSO Civil que dispõe sobre a 

tutela específica nas obrigações de fazer e nao-fazer. 

Como salienta Olavo de Oliveira ~ e t o ~ ~ ~  'O cumprimento da obrigação de 

forma especifica é hoje corolário natural e necesssrio Para que se atinja uma 

prestação de tutela jurisdicional ideal." 

365 OLIVEIRA NETO, Olavo de. Novas Perspectivas da Execução Civil - Cumprimento da 
Sentença. /n ExecuGão no processo civil - novidades & tendencias. Coord. Sergio Shimura; Daniel A. 
Açsumpção Neves. São Paulo: Método, 2005. P. 195. 



E esta tutela jurisdicional ideal, consectário do acesso à justiça, ou ordem 

juridica justa buscada pelo credor, encontra-se garantida pela efetividade idealizada 

pelo artigo 461 do Código de Processo Civil. 

Complementam Flávio Cheim Jorge e Marcelo Abelha ~ o d r i ~ u e s ~ "  que 

tal dispositivo procura dar todos os meios posslveis para que o autor possa 
obter o mesmo resultado que teria caso a utilizaçáo do processo fosse 
desnecesshria pelo cumprimento da obrigaçáo. 

Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a 

transformação da condenação em perdas e danos, que o juiz de imediato arbitrará, 

seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de 

dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado. 

Esta multa coercitiva, pode ser cumulada com a multa decorrente da litigância 

de má-fé (artigo 18 CPC), caso entenda o Juiz que estão presentes os elementos 

necessários para fundamentar sua decisão (artigo 17, CPC) . 

Na obrigação de fazer, ou juiz ode determinar o cumprimento por outrem, 

fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa 

diária, o que demonstra uma tendência processual de 

adoça0 de tbcnicas que justamente evitem chegar a execuçao, que, como 
se sabe, pela sua própria natureza, depenfe de um esforço sempre 
desgastante para aquele que possui o direito. 

Quanto ao termo para cumprimento da obrigação, salienta D i n a m a r c ~ ~ ~ ~  que 

segundo defiui do art. 52, 111, da Lei 9.099195, e considerando que as 
sentenças, no juizado, podem decidir relaçao juridica sujeita a termo (Cpc, 
art. 572) - v.g., a restituiçao das parcelas pagas pelo consorciado desistente 
(retro, Capitulo 3, n. 7.2.1, c.3) - juiz fixar8 o prazo de cumprimento no 
pr6prio titulo, fluindo ele do transito em julgado. 

Assim, para a obrigação de fazer ou não fazer, cabe ao juiz assinalar um 

prazo para cumprimento adequado a cada situação, para que se viabilize o 

cumprimento voluntário, independentemente de nova provocação do vencedor. 

366 JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Tutela Específica do art. 461 do CpC e o 
Processo de Execução. In Processo de Execuçao. Coord. Sergio Shimura; Teresa Arruda Alvim 
Wambier. Sáo Paulo: RT, 2001, p. 366. 
367 JORGE, FIBvio Cheim; RODRIGUES. Marcelo Abelha. Op. cit., p. 364. 
'" DDIAMARCO, Candido Rangel. ExecuçBo Civil nos Juizados Especiais. 2' ed.. Sao Paulo: RT, 
1998, p. 82. 





1. O Direito, como fenbmeno humano e social decorrente da autonomia 

política dos cidadãos, visa promover a solução de conflitos. Atualmente, mostra-se 

como tendência processual a relativação do valor das formas, a fim de se obter 

resultados mais práticos; 

2. Ao prever como direito fundamental o direito a apreciação pelo Poder 

Judicidrio lesao ou ameaça de direito, a Constituição Federal franqueou tambbm a 

possibilidade de criação de mecanismos que visem garantir a prestação da tutela 

jurisdicional, desde que presentes as condições da ação, autorizando ao legislador 

infraconstitucional da Uniao, Estados e do Distrito Federal. concorrentemente, criar 

normas processuais específicas no âmbito dos Juizados Especiais; 

3. Neste contexto, os Juizados Especiais foram criados com o objetivo de se 

instituir um microssistema processual informal, viabilizando o acesso à justiça a 

todos, principalmente as classes menos favorecidas, de forma mais céiere, simples e 

econômica viabilizando o acesso a justiça e a prevalência do Estado Democrhtico de 

Direito; 

4. Para atingir este propósito, como vetores para interpretação e integração 

da norma jurídica, os Juizados Especiais Cíveis adotaram os princlpios processuais 

infraconstitucionais da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade; 

5. Estes princípios tentam facilitar a obtenção de uma ordem jurídica justa, e 

foram instituídos não para violar princípios constitu~i0nais, como o acesso a justiça, 

o devido processo legal, da ampla defesa e do contraditbrio, mas sim, para oferecer 

condições mais adequadas a plena efetivação e PrOmOç~o da acessibilidade de uma 

justiça descentralizada e participativa de todos 0s individuos, assim entendidos 

como membros de uma sociedade interessada na solução da controvérsia; 

6. Para tanto, mitiga-se a necessidade da Presença de advogado e do 

recolhimento de custas em primeira instância, ampliando-se os poderes do Juiz ao 



se atribuir maior efetividade a oralidade tanto na fase de conciliação quanto na 

instrução da demanda; 

7. Possibilita-se ainda a utilização de institutos e recursos processuais não 

previstos expressamente em lei, justamente para que o processo dos Juizados 

Especiais Civeis não se torne burociático e sem efetividade; 

8. De nada adiantaria a Constituiçáo Federal criar direitos fundamentais, se 

não possibilita a criação de mecanismos para efetivação destes direitos no âmbito 

judicial. E para cumprir com este mister, os Juizados Especiais Civeis se revelam 

como importante meio de efetivação do acesso à justiça; 
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