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R E S U M O 

A Lei 9.099/95, instituiu os Juizados Especiais Civeis, devendo os Estados e o Distrito 
Federal providenciar a instalacao dos mesmos. O processo e gratujtcj e se instaura com a 
apresentacao do pedido, escrito ou oral, a Secretaria. Nao ha necessidade de advogado, salvo 
nas causas superiores a 20 salaries minimos e o Ministerio Publico intervem nos casos 
previstos em lei. Desta forma, a prestaeao jurisdicional torna-se mais rapida, atraves da 
aplicacao de alguns principios informativos que norteiam o processo, tais como: oralidade, 
simplicidade, informalidade*e economia processualf A pesquisa cientifica procura analisar os 
principals aspectos dos juizados especiais civis que os distinguem dos demais orgaos 
responsaveis pelo Poder Judiciario, ressaltandp a importancia da correta aplicacao dos 
prmcij2iosJn^^ para assegurar a Justica ao caso concrelo. Assim, a 
metodologia utilizada baseia-se na pesquisa bibliografica, com consulta a diversos autores e 
juristas especializados nas quest6es do juizado especial civel, alem do estado criterioso da 
legislacao competente, objetivando a compfeensao da tematica e a valorizacao dos principios 
no ambito juridico brasileiro. 

t*dkvras-ehave: juizado especial civel. direito. justica. 



S U M M A R Y 

Law 9.099/95. instituted the Civil Special Courts, having the States and the Federal District * 
provide the installation of the same ones. The process is gratuitous and i f it restores with the 
presentation of the order, written or verbal to the Secretariat. It does not have necessity of 
lawyer, saved in the superior cases the 20 minimum wages and the Public prosecution service 
intervines in the cases foreseen in law. In such a way. the jurisdictional pretension becomes 
faster, through the application of some informative principles that guide the process, such as: 
orality. simplicity, informality and procedural economy. The scientific research search to 
analyze the main aspects of the civil special courts that distinguish them from the too much 
responsible agencies for the Judiciary Power, standing out the importance of the correct 
application of the informative principles of the civil action to assure Justice to the case 
concrete. Thus, the used methodology is based on the bibliographical research, with 
consultation the diverse authors and jurists specialized in the questions of the civil special 
court beyond the criterioso state of the competent legislation, objectifying the understanding 
of thematic and the valuation of the principles in the Brazilian legal scope. 

Words-keys: civil special court, right, justice. 
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INTRODUgAO 

O direito processual civil, impelido pelo olho critico do processualista eontemporaneo, 

preocupado em ver no processo nao somente uma tecnica para fazer atuar o direito material, 

mas, principalmente, um instrumento destinado a propiciar o bem comum, vem passando por 
J" 

ondas renovatorias deflagradas desde 1965. 

A primeira onda voltou-se para a prestaeao da assistencia judiciaria aos necessitados; a 

segunda para a tutela coletiva, e a terceira, vivida presentemente, traz em si a reforma 

legislativa com vistas a simplificacao ou deformalizacao do processo e do procedimento, ao 

aprimoramento da qualidade dos julgamentos e ao oferecimento da tutela efetiva.-' " 

Entre as medidas simplificadoras encontra-se a kstituicao dos juizados especiais 

civeis, no caso brasileiro determinada pela propria Carta Magna de 1988, que, no art. 98, I# 

incumbiu a Uniao (no Distrito Federal e nos Territorios) e os Estados de criarem os Juizados 

Especiais, providos por juizes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliacSo, o 

julgamento e a execucao de causas civeis de menor complexidade e de infracoes penais de 

menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumarissimo, permitidos, nas 

hipoteses previstas em Lei, a transacao e o julgamento de recursos por turmas de juizes de 

primeiro grau. 

Existia, antes mesmo da Constituicao da Republica de 1988, a Lei no 7.244, de 1984, 
r 

conhecida Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, que, alias, diante do sucesso 

obtido nos Estados que implantaram tais orgaos, inspirou o constituinte de 1988. 

Veio ao mundo juridico, entao, a Lei no 9.099, de 26/9/1995, para, cumprindo os 

comandos constitucionais, regulamentares tais juizados no ambito da Justi?a Ordinaria, isto e, 

da Justi?a comum estadual e do Distrito Federal, e que se acha em vigor desde 27/11/1995. 

Recentemente, entrou em vigor a Lei no 10.259/2001, a qua! instituiu os juizados 



10 

especiais civeis e criminals no ambito da Justica Federal comum, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei no 9.099/1995, ressalvado aquilo que conflitar com o novel texto 

legal. 

Para a boa aplicacao do procedimento submetido aos juizados especiais nao deve a Lei 

no 9.099/1995 ser interpretada isoladamente, mas, sim, em cotejo com o Codigo de Processo 

Civil, o Codigo de Defesa do Consiimidor e o Codigo Civil, de modo a integra-la. 

A ideia-matriz dos juizados especiais consiste na facilitacao do acesso a Justica pelo 

cidadao comum, especialmente pela camada mais humilde da populacao, criando-se um 

/^••\ f~~\ f*''\ *''""»• 

verdadeiro micro-sistema processual, e encontram-se nos arts. |2oi, \5op(6ol 12/e(13j da Lei no 

9.099/1995, seus principios orientadores, isto e, oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual, celeridade e busca da conciliacao ou transacao. 

Os juizados especiais nao foram instituidos com a pretensao de desafogar o Judiciario, 

mesmo porque, conforme vem demonstrando a experiencia, eles vieram para atender a uma 

litigiosidade reprimida representada pelas questoes de pequena expressao monetaria, tituladas 

pelos cidadaos de parcos recur so s financeiros, que, antes, nao tinham acesso a Justica, atraves 

das varas civeis, considerados os obstaculos economicos (despesas com custas processuais, 

honorarios de advogado, etc.) e as deficiencias do sistema de assistencia judiciaria. Em outras 

palavras: os juizados especiais nao vieram para retirar causas das varas comuns, mas, sim, 

para abrir as portas do Judiciario as pessoas mais simples, que dele estavam alijadas. 

Objetiva-se, neste estudo, analisar os principais aspectos dos juizados especiais civeis 

que os distinguem dos demais orgaos responsaveis pela aplicagao do direito processual civil, 

tais como a competencia, o procedimento adotado, e, principalmente, o rol de prmcipios 

jnfojmajivos que Jies garantem efetividade, ressaltando suas particularidades e vantagens 

para presta?ao jurisdicional. 



11 

III 
A metodologia aplicada baseia-se na pesquisa bibliografica, analisaiido 

criteriosamente a doutrina competente, comparando os da4os ,Qbt|4pjj^SBD^^j?C (Codigo 

Processual Civil) para assegurar credibilidade juridica, na medida que discute as modificacoes 

da Lei ao longo dos anos, tendo em vista, o proprio aperfeicoamento do ordenamento juridico 

brasileiro. 

Registra-se que esta pesquisa cientifica, marcada notadamente por uma postura critica 

favorece elementos relevantes sobre a tematica de interesse dos profissionais do Direito, 

auxiliando na compreensao dos institutos e, sobretudo aprofundando o entendimento a acerca 

da importancia da correta aplicagao dos principios iirformativos do processo civil no Brasil. 
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CAPITULO 1IMPORTANCIA fflSTORICA DOS PRINCIPIOS NO BRASIL 

p i 

Percebe-se que, surgiram primeiro, os Juizados de Pequenas Causas para materia civel. 

Tiveram mspiracao na Pretoria do Direito Italianq, incluindo como no mesmo, tambem a 

figura do Conciliador. A intencao foi desafogar as varas civeis, no sentido de que as causas de 

menor alcada pudessem ter solucao mais breve e assim satisfazer melhor a expectativa das 

partes de verem solucionado um litigio. 

O Juizado Especial Civel nasceu em 1995, com a Lei n. 9.099, de 26.09.95, a partir da 

experiencia bem sucedida do Tribunal de Pequenas Causas. Para as causas mais simples e de 

menor valor, propostas por pessoas fisicas, a Lei desde 1984 ja instituia uns procedimentos 

inforrnais, que privilegiava o acordo entre as partes e o contato direto delas com o juiz, sem a 

necessidade de contratacao de um advogado. O processo se tornava agil e rapido, mas sem 

perder a seguranca, o que fez do "Pequenas Causas" um verdadeiro instrumento do exercicio 

da cidadania. 

A Lei de 1995 veio aprimorar o sistema, ampliando a competencia do Juizado tanto 

com relacao a materia, quanto em relacao ao valor. Desse modo, o cidadao comum encontrou 

o foro no qual procurava resolver suas pendencias cotidianas, aquelas que antes flcavam longe 

da apreciacao da Justica, causando um sentimento de impunidade. O carater didatico da 

atuacao do Juizado hoje pode ser medido na atitude da pessoa comum que, diante de uma 

injustica, nao deixa de procurar seus direitos. 

Recentemente, a Lei n. 9.841, de 1999, estendeu o procedimento do Juizado tambem 

as microempresas, diante do interesse dos empresarios, que tambem queriam contar com a 

eficiencia do procedimento da Lei a 9099/95. Nao se pode negar hoje a tendencia de que a 

agilidade do procedimento do Juizado venha a ser incorporada ao processo comum, dotando o 

juiz de um instrumento eficaz no combate a morosidade do processo. 
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Com base nos ensinamentos de Joel Dias Figueira Junior (1995, p.32), constata-se 

que: 

A Lei n° 9.099/95 nao trata apenas de um novo procedimento; transcede 
essa barreira e, ancorando-se no art. 98, I , da Constituieao Federal, dispoe 
sobre um novo processo e um novo rito diferenciado. Em outros termos, 
nao e apenas um procedimento sumarissimo, e tambem muito mais, um 
processo especialissimo. 

Os juizados especiais civeis, dotados da incumbencia de conciliar, julgar e executar as 

causas de menor eornplexidade, tern sede na Constituieao Federal em seu artigo 98, I , e, 

seguindo os principios da oralidade, informalidade, economia processual, celeridade e 

simplicidade, cumprem a missao de abrir as portas do Poder Judiciario as pessoas mais 

carentes, atendendo a uma demanda reprimida, mediante a oferta de um processo rapido, 

economico e simples. 
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CAPITULO 2 DA COMPETENCIA 

Tema de relevo e o relativo ao Jufzo competente para conhecer de acoes civeis nas 

quais o valor da causa esta compreendido na alcada estabelecida pela Lei n° 9.099/95, a qual 

inovou o ordenamento juridico patrio estabelecendo, em substituigao dos Juizados de 

Pequenas Causas, os quais antes eram regidos pela Lei Federal n° 7.244/84, o instituto dos 

Juizados Especiais Civeis e Criminais, havendo aquela Lei detenninado a sua instalacao, no 

prazo de seis meses, a contar do dia 26 de novembro de 1995 daquele ano, dando-se, com 

isso, a regulamentacao do dispositivo do artigo 98 da Carta da Republica. 

Em que pese serem os Juizados Especiais mstituicoes relativamente recentes em nosso 

ordenamento juridico, alhures sua experiencia nao e nova. 

No que pertence a materia civel, que sera objeto especiiico de apreeiacao neste 

arrazoado, tem-se que na Inglaterra, desde o seculo X I , ja se conhecia instituto similar. A 

legislacao Austriaca, em 1873, acolheu o sistema. Nos Estados Unidos, em 1912, alguns 

Estados instituiram a Poor Man's Court. Em 1934, aparece em Nova Iorque as Small Claims 

Courts, destinadas a julgar causas com valor inferior a cinqiienta dolares. A Noruega levou a 

instituicao do sistema, nos fins do seculo XIX tendo por objetivo maior proteger os 

camponeses que nao podiam arcar com as caras custas processuais e advocaticias. 

Hodiernamente, o sistema do procedimento aqui tido por sumarissimo esta 

praticamente acolhido nos Estados Unidos, com o proposito de descongestionar a Justica, 

merecendo especial destaque a experiencia de Nova Iorque, em esforco internacionalmente 

reconhecido, com centenas de advogados funeionando como arbitros, sem qualquer 

remuneracao, em proeessos de ate cinco mil dolares. A experiencia tambem tern sido 

praticada na Alemanha, Mexico, Japao e Argentina. 
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Apesar de ja passados dez anos da edigao da Lei que introduziu essa inovagao no 

direito patrio, recorrente e a controversia, e isso se deve ao conservadorismo inerente a muitos 

que militant na area juridica, pertinente a competencia para o julgamento de causas cujo 

objeto esta compreendido no valor da alcada dos Juizados Especiais, sendo para uns de 

natureza meramente relativa, ao passo que para outros, a meu ver com maior embasamento, a 

competencia para o processamento e julgamento do feito. 

De se observar que, segundo o artigo 111 do Codigo de Processo Civil a competencia 

e absoluta quando for determinada ratione materiae ou decorrente da foncao exercida pelo 

orgao jurisdicional, que ainda recebe o nome de competencia hierarquica ou funcional. 

A Lei Federal n° 9.099/95, criou noMmhitQ da JustigaOrdinariaos Juizados Especiais, 

dotando-os de fongoes especificas e diferenciadas, instituindo assim um orgao jurisdicional 

com competencia funcional para exercer a jurisdicao nos limites delimitados na lei. 

De acordo com o ensinamento de Humberto Theodoro Junior (2001, p. 145). 

Refere-se a competencia funcional a reparticao das atividades jurisdicionais 
entre os diversos orgaos que devem atuar dentro de um mesmo processo. 
Uma vez estabeleeido o juizo competente para o processamento e 
julgamento de uma determinada causa, surge o problema de fixar quais 
serao os orgaos jurisdicionais que deverao funcionar nas diversas fases do 
respectivo procedimento visto que, nem sempre um so orgao tera condi9oes 
de esgotar a presta9&o jurisdicional. 

Nos termos do art. 3°, paragrafo 3° da Lei n.° 9.099/95. a opgao pelo procedimento 

previsto na Lei resulta em renuncia ao credito excedente, o que toma absolutamente claro que 

a competencia funcional dos Juizados Especiais e apenas para apreciar as materias 

taxativamente elencadas na Lei. Esta competencia e absoluta, devendo ser reconhecida de 

oficio(art. 113doCPC). 
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Portanto, nos casos previstos na Lei 9.099/95, apenas os Juizados Especiais, como 

orgao jurisdicional, terao competencia funcional para apreciar, em primeira instancia, os 

litigios que envolvam as materias previstas na lei que os criou. 

Entretanto, nao e somente devido a competencia funcional, que e absoluta, a 

competencia dos Juizados Especiais para as materias elencadas na Lei que os concebeu, mas 

tambem em razao da competencia material, haja vista ter a Lei enumerado a especie material 

de demanda que podera ser apreciada nos Juizados Especiais, tendo excluido por definitivo a 

competencia dos demais orgaos jurisdicionais, mesmo que concorrentemente. 

Sustentando que e absoluta a competencia dos Juizados Especiais ha inumeros 

doutrinadores. Veja-se "A competencia dos juizados especiais civeis em lace das normas 

constitucionais e inlraconstitucionais'', por Antonio de Padua Ferraz Nogueira (RF 339/39); 

"A competencia absoluta e a ausencia do limite do valor da causa nos Juizados Especiais 

civeis", por J. S. Fagundes Cunha (RJ 227/123); "Lei n°.9099/95: a obrigatoriedade da 

competencia e do rito", por Horacio Wanderlei Rodrigues (Ajuris 67/186); "Juizados 

Especiais civeis: absoluta a sua competencia", por Louri Geraldo Barbiero (Lex-JTA 162/6); 

"Inconstitucionalidade da opcao ao autor para ingressar nos Juizados Especiais", por Luis 

Felipe Salomao (RT 746/73, RF 342/545, RJ 240/7), Nota ao art. 3° da Lei 9.099/95, por 

Theotonio Negrao (Codigo de Processo Civil, p. 1412, Ed. Saraiva, 31 a edicao). 

No mesmo sentido do que aqui se esposa, considerando obrigatoria a competencia do 

Juizado Especial, traz-se a mencao os seguintes arestos: Lex-JTA 157/13, 158/15, RF 

337/295, RJ 226/88, Bol. AASP 1.969/299J; RJTAMG 65/266, maioria. 

Ha que se evidenciar, ainda, o conteudo do Enunciado n. 1, dos Juizes dos Juizados 

Especiais Civeis do Estado do Rio de Janeiro, leia-se: "Ressalvada a hipotese do paragrafo 3° 

do art. 3° da Lei 9.099/95, e absoluta a competencia dos Juizados Especiais Civeis" (RJ 

240/10). 
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Poder-se-ia argumentar que a faculdade contida no paragrafo 3° do art. 3° desta lei vai 

de encontro a eonclusao anteriormente eitada, contudo, a renuncia ao credito excedente 

pertence ao direito material, enquanto a competencia e materia de direito 

processual/constitucional. Ademais, ve-se que a opgao so e valida para os que possuem 

credito superior a quarenta salarios minimos, do que se conclui que no caso de o postulante 

estar entre os legitimados a ajuizarem agm perante o JEC (Segao I I I da L. 9.099/95), e 

estando o valor de seu pedido compreendido dentro da alcada estabelecida, a demanda 

somente podera ser proposta perante o Juizado Especial, sob pena de violacao das regras de 

competencia estabelecidas. 

No mesmo sentido do que aqui se aduz posiciona-se o insigne Theotonio Negrao 

(2002, p.791), que ao analisar a possibilidade de ficar a criterio do autor a propositura da 

demanda perante o Juizado Especial ou junto a outro orgao judicial, quando presentes os 

requisitos que autorizam o ajuizamento do feito junto ao JEC, assim se posicionou: 

(...) Entendemos, com a devida venia de maneira diferente (v. LEJ 3° , nota 
l a ) , porque competencia e materia de ordem publica , somente se admitindo 
que a parte escolha a jurisdicao ou o foro se houver permissao expressa em 
Lei; e essa permissao generica nao existe na Lei dos Juizados Especiais: a 
disposi9ao do art. 3° paragrafo 3° da LJE permitiu a op9ao apenas para um 
caso especial, o que firma a regra de que em todos os outros nao se admite 
tal op9&o. " Positio iunes, exclusio alterius". 

Lembra-se, nesse passo, a ligao da pena alvissareira de Luiz Guilherme Marinoni 

(2001, p.95), in verbis: 

Em verdade, a competencia dos Juizados e absoluta (e assim deveria ser 
considerada), sendo totalmente equivocada a orienta9ao hoje dominante em 
jurisprudencia. Note-se que a competencia dos juizados especiais e fixada -
nao como sustentam alguns, com base no valor da causa (ao menos em 
rela9ao aos incs. I e IV) - em razao da materia. E o caput do art. 3°, 
calcado, alias, no proprio texto constitucional (claro neste sentido), que 
determina que compete aos juizados o exame das causas civeis de menor 
complexidade. As especificapoes contidas nos incisos do art. 3° da lei visam 
apenas a explicar quais sejam estas causas, o que, todavia, nao altera a 
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circunstancia de que a competencia determinada em lei para esse orgao do 
Judiciario seja fixada em razao da materia e, por isso mesmo, seja absoluta. 

Conclui o citado mestre: 

A regra, portanto, nao alude a alguma especie de opcao de procedimento, 
mas sim a um criterio relativo ao direito material, pelo qual se transforma 
um direito de maior complexidade em menor complexidade, atraves da 
renuncia ao excedente ao limite que caracteriza os conflitos de menor 
complexidade, cuja competencia para exame e do juizado especial. 

( . . . ) 

A mentalidade que informa os juizados especiais e precisamente esta, 
verifleando que o conflito de menor complexidade tern certas 
particularidade proprias, e preciso dotar a jurisdi9ao de instrumento capaz 
de lidar propriamente com este litigio, sob pena de o conflito nao encontrar 
na jurisdipao estatal campo suficientemente adequado para ser resolvido. 
Assim, o rito do juizado especial nao e, verdadeiramente, menos 
garantistico, mas sim adequado para a realidade da situaeao concreta. 

Ao abrigo do exposto, pontue-se que o motivo que alavancou a criagao dos ditos 

juizos foi a necessidade de solucionar os pequenos litigios do cotidiano da imensa parcela da 

sociedade que, em decorrencia da formalidade da Justiga comum, estava meio que a margem 

da justiga, dando ensejos a reprodu£ao da nefasta situaeao de afastamento do Judiciario de 

uma expressiva parcela do grupo social, circunstancia que gera, na adequada expressao 

cunhada por Kazuo Watanabe (1998, p. 11), situagao de litigiosidade contida, a qual, alem de 

demonstrar a incapacidade estatal para a resolugao de todos os conflitos (muito embora tenha 

avocado para si o poder de distribuir justica, atraves de seus orgaos e agentes judiciais), abre 

espago para solugoes heterodoxas, senao ilicitas, das pretensoes resistidas. 

Como assevera o autor acima nominado, dentro da normalidade, os conflitos de 

interesse sao solucionados sem a necessidade da intervengao estatal, atraves de negociagao 

direta das partes interessadas ou por intermedio de terceiros (tais como parentes, vkinhos, 
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amigos, lideres comimitarios, advogados). Mas nas comunidades mais populosas, as relacoes 

pessoais sao formais e impessoais, circunstancias que neutralizam a eficiencia dos 

meeanismos extrajudiciais de resolucao de conflitos de interesse. E ao lado daqueles cuja 

solucao e buscada junto ao Judiciario, remanescem outros, sem solucao, muitas vezes com a 

renuncia total do direito pelo prejudicado, ensejando o surgimento do fendmeno antes 

mencionado da litigiosidade contida, o qual e extremamente perigoso para a estabilidade 

social, na medida em que, a par de representar um ingrediente a mais para os entrechoques 

sociais, tambem por vezes acaba impondo composicoes inadequadas e, eventualmente, a 

margem da ordem juridica estabelecida, conforme ligao do mestre Kazuo Watanabe (1998, 

p.2). 

Assim, valer-se da teleologia, procurar o fim das instituigoes, e o mellior caminho para 

desvendar o real sentido e alcance das leis que as inforrnam e cuja legitimidade advem, em 

grau maior, de sua presteza e eficiencia. 

Nao se deve esquecer de que a eriacao dos Juizados Especiais teve por objetivo dar 

maior rapidez as causas de pequeno valor e de menor complexidade, dando-lhes um rito 

diferenciado de modo a uma rapida prestaeao jurisdicional, visto que no juizado se procura 

afastar as conhecidas causas de lentidao de um processo totalmente escrito. 

Amilcar de Castro (2002, p. 389), com a acuidade que lhe era insita, bem explicita a 

relevancia de o Julgador enfocar a relacao processual como um instrumento de pacificacao e 

estabilizagao social, devendo ele ter por norte o interesse da coletividade como um todo. Leia-

se: 

A concepcao franeesa do juiz inerte fez seu tempo. A relacao processual 
nao pode mais ser vista como de mero interesse privado: as partes nao 
podem mais dispor do processo como coisa que Ihes pertenca, porque acima 
de seus interesses ha, na atividade processual, o interesse publico, ao qual 
nao pode ser indiferente o modo por que a justi9a e administrada. A 
concretiza9ao da ordem juridica e uma das ftu^des do Estado, e o Juiz 
longe de ser inerte, a assistir de bra90s cruzados o deserrrolar da luta, deve 
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exercer fimcao ativa, ocupando no processo, posicao tal, que lhe perraita 
intervir eficazmente na preparacao da causa, assegurando, ao mesmo tempo, 
um julgamento rapido e justo. 

Desse modo, acaso se defira a parte a oportunidade de escolher o orgao jurisdicional 

para propor a acao, este objetivo nao sera, por certo, alcangado, posto que o interesse 

individual se sobrepora ao coletivo. 

Poder-se-ia, eontudo, afirmar que ao demandante nao seria possivel obstar a faculdade 

de optar entre os procedimentos previstos no Cod. de Processo Civil e o da L. 9.099/95, eis 

que na seara dos Juizados, em que pese a cognigao se realizar, no piano horizontal 

(correspondente a sua extensao, sua amplitude em relacao aos elementos integrantes do 

denominado trinomio processual - questoes relativas ao processo, condigoes da acao e 

merito), de forma plena, no ambito vertical (relacionado a profiindidade da cognitio) a mesma 

se caracteriza por nao ser exauriente em algumas hipoteses, eis que incabivel nesse Juizo 

Especial a dilacao probatoria relativa a materias complexas ou que exijam a realizacao de 

pericia (Seeao X I da L. 9.099/95). 

Este argumento, eontudo, nao prospera na medida em que cabera ao Juiz natural do 

feito lirnitado pela alcada legal, no caso o juiz do JEC, apreciar as provas que serao 

necessarias a formacao de seu convencimento, sendo que, acaso entenda da necessidade de 

dilacao probatoria que extravase a prevista na lei especial, devera remeter a demanda a um 

juizo comum. 

A posicao aqui exposta foi adotada em recente acordao proferido pelo e. TRF da l a . 

Regiao, quando apreciou um conflito de competencia entre o Juizo Comum e o do Juizado 

Especial Federal, onde o valor da causa estava compreendido na alcada fixada pela Lei n.° 

10.259/2001. Veja-se: 

Se a acao for proposta no juizo federal comum, deve o juiz examinar a 
peticao initial para verificar o verdadeiro valor economico da pretensao do 
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autor, para, em seguida, constatado que esse valor seja inferior a 60 
(sessenta) salarios minimos, declinar de sua competencia para processar e 
julgar o feito. (...) (CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. JUIZ 
DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL X JUIZ DE VARA FEDERAL 
COMUM. VALOR DA CAUSA (ART. 3°, DA LEI 10.259/2001). 
FIXACAO DE COMPETENCIA; CC 2002.01.00.031984-6/BA; Relator: 
Desembargador Federal Tourinho Neto; Julgamento: 23/10/2002). 

Nao se pode olvidar que o legislador consagrou de forma explicita, no art. 3.° da L. 

10.259/2001, a competencia funcional do Juizado Especial Federal, o que, eontudo, apenas 

corrobora a tese de que em sede de Juizado Especial Comum, a competencia e firmada, 

tambem, pelos aspectos materiais e funcionais, eis que nao ha fundamento axiologico higido a 

embasar tratamento dispare entre demandas apenas pelo so fato de serem ajuizadas no Juizo 

Federal ou Comum. 

Assim sendo, com alicerce nos argumentos acima ventilados, verifica-se que aos 

Juizados Especiais Civeis, e apenas a eles, e possivel o conhecimento de acoes civis cujo 

valor esteja compreendido na alcada estabelecida pela Lei Federal n° 9.099/95, sendo que 

interpretacao diversa nao apenas em desacordo com a finalidade da norma especial, mas em 

desarmonia com a propria Carta Constitucional que elevou a alcatifa maior o instituto em 

reproche (art. 98, inc. I - CRB/88). 

2.1 Quanto as materias de competencia do juizado especial 

0 Juizado Especial Civel tern competencia para conciliaeao, processo e julgamento 

das causas civeis de menor complexidade assim consideradas: 

1 - as causas cujo valor nao exceda a 40 (quarenta) vezes o salario minimo; 

I I - as enumeradas no art. 275, inciso I I , do Codigo de Processo Civil; 
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I I I - a acao de despejo para uso proprio; 

IV- as agoes possessorias sobre bens imoveis de valor nao excedente ao da alcada; 

Compete ainda ao Juizado Especial promover a execucao de seus julgados, bem como 

dos titulos executivos extrajudiciais, no valor nao superior a 40 vezes o salario minimo, 

observando o disposto no art. 8° da Lei n° 9.099/95. 

As causas cujo valor nao exceda a 40 vezes o salario minimo, suscintam uma 

competencia elastica do Juizado Especial Civel para processar e julgar as causas que nao 

envolvam materia de competencia especifica de outros orgaos jurisdicionais, como as agoes 

de familia, acoes falimentares etc., nem aquelas excluidas da competencia do Juizado, por 

forga do § 2° do art. 3° da Lei 9.099/95. 

No tocante a essa competencia generica do Juizado, firmada pelo inciso I do art. 3° da 

lei, o valor de algada e considerado apenas para efeito de condenagao, o que nao obsta a 

propositura da agao mesmo quando o valor atribuido a causa, for superior ao de algada, sendo 

eficaz a sentenga que homologar o acordo celebrado entre as partes em valor superior ao de 

algada, tendo em vista os fins conciliatorios colimados pelo Juizado. Somente a sentenga 

condenatoria e ineficaz na parte que exceder a algada estabelecida pela lei, mesmo porque a 

opgao pelo procedimento das agoes perante o Juizado Especial Civel importara em renuncia 

ao credito excedente ao valor de algada, excetuada a hipotese de conciliagao, como ressalva o 

§ 3° do seu art. 3°. 

Ja o inciso I I do aludido artigo firma a competencia do Juizado Especial Civel para 

processar e julgar as agoes sumarias elencadas no art. 275, inciso I I , do Codigo Nacional de 

Ritos. 

Assim, sao de competencia do Juizado Especial Civel as causas especificas de valor 

nao excedentes a 40 salarios rntnimos, para fins de condenagao: 
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a) de arrendamento rural e de parceria agricola; 

b) de cobranca ao condomino de quaisquer quantias devidas ao condominio; 

c) de ressarcimento por danos em predio urbano ou rustico; 

d) de ressarcimento por danos causados em acidentes de veiculos, ressalvados os 

casos de processo de exeeucao; 

e) de cobranca de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veiculo, 

ressalvados os casos de processo de exeeucao; 

f) de cobranca de honorarios dos profissionais liberals, ressalvado o disposto em 

legislacao especial; 

g) nos demais casos previstos em lei. 

Quanto a materia fixada na alinea a, versa sobre arrendamento rural e de parceria 

agricola, sendo da competencia do Juizado Especial Civel a apreciagao dessa materia, e 

considerando a existencia de diversos juizados instalados em todo o interior dos Estados, 

facilitara ao homem do campo o acesso a prestaeao jurisdicional do orgao para dirimir os 

conflitos decorrentes dos contratos de arrendamento rural e de parceria agricola, que sao 

inumeros na relacao ruricola. 

Em relacao a alinea "b", refere-se as agoes de cobranca de quaisquer quantias devidas 

pelos condominos ao condominio. Apesar da Lei, fixar essa competencia do Juizado Especial 

Civel, torna-se letra morta da Lei se insistirem os julgadores em nao admitir os condominios e 

ate mesmo as pessoas juridicas de natureza privada figurarem no polo ativo das agoes perante 

o referido orgao, pois via de regra, somente o condominio teria interesse em propor agoes 

dessa natureza em face dos condominos, e estando ele impossibilitando de propor agoes 

perante o Juizado. 
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Quanto a materia abordada na alinea "c", refere-se a ressarcimento por danos em 

predio urbano ou rustico. Mesmo antes da Lei n° 9.099/95, ja vfnhamos admitindo acoes de 

indenizagao por danos causados em imoveis, apesar de alguns juizes resistirem por entender 

ser a acao de natureza complexa; na realidade, 95% dessas agoes encerram-se na fase 

conciliatoria. E certo que, quando complexa a agao por exigir a realizagao de pericia tecnica, 

salvo a informal, apesar da fixacao da competencia do Juizado nessa materia, orientamos pela 

propositura da agao no juizo comum, por nao recomendar o procedimento regulado pela lei 

supra-epigrafada a realizagao de pericia tecnica formal nada adiantaria a competencia acima 

firmada. 

Na alinea "d", esta fixada a competencia dos Juizados para agoes de ressarcimento de 

danos causados em acidentes de veiculos. Mesmo antes da transformagao dos Juizados de 

Pequenas Causas em Juizados Especiais Civeis, o maior indice de agoes processadas versava 

sobre indenizagao decorrente de acidente de veiculos. Com a ampliagao do valor da algada 

para 40 salarios minimos e a necessidade de assistencia de advogado no Juizado quando o 

valor atribuido a causa for superior 20 salarios minimos, indubitavelmente, vem contribuindo 

para o crescente numero de agoes dessa natureza perante o orgao, devendo a initial ser 

instrulda com os documentos aludidos. 

Na alinea "e", cuida-se da cobranga de seguro, relativamente aos danos causados em 

acidente de veiculo, ressalvados os casos de processo de execugao. As agoes de 

responsabilidade civil em face das seguradoras em razao de acidente de veiculo, conforme a 

previsao legal acima, sao de competencia dos Juizados Especiais. 

Quanto a alinea " f , preve a cobranga de honorarios dos profissionais liberals 

ressalvando o disposto em legislagao especial. Nao importa, a natureza da atividade 

professional liberal exercida, autorizando o prestador de servigo cobrar seus honorarios nao 
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pagos pelo contratante desses servieos. Sao iniimeras as agoes propostas perante o Juizado por 

advogados, cobrando seus honorarios nao pagos pelos clientes. 

2.2 Da absorcao das materias dos juizados de pequenas causas pela Lei n° 9.099/95 

E oportuno ressaltar que as materias de competencia dos Juizados de Pequenas Causas 

e do Consumidor foram absorvidas pelos Juizados Especiais Civeis, tais como as que se 

seguem: 

1) Pedido de condenagao ao pagamento de quantias em dinheiro em valor nao superior 

a 40 (quarenta) vezes o maior salario minimo vigente no Pais. 

2) Pedido de condenagao a entrega de coisa certa movel ou obrigagao de fazer, a cargo 

de fabricantes ou fornecedor de bens e servigos. 

E grande a procura do Juizado para dirimir os conflitos decorrentes da relagao de 

consumo, reclamando o consumidor a entrega de mercadoria prometida; visando a troca de 

objetos entregues com defeito de fabricagao; pleiteando a rescisao contratual com a evolugao 

do prego pago pela mercadoria adquirida no comercio; repetigao de indebito com o reembolso 

da importancia paga a maior, e outros conflitos sociais envolvendo uma relagao juridica. 

Cabe salientar que, tratando-se de conflitos decorrentes de defesa do consumidor, o 

valor de algada nao e observado. Portanto, nao ha limite quanto ao valor da causa para efeito 

de condenagao do Juizado Especial para dirimir os conflitos inerentes a relagao de consumo, 

sem fazer alusao ao valor de algada atribuido pela Lei 9.099/95, que regula o procedimento 

perante aquele orgao jurisdicional. 

1) Pedido de deseonstituigao e de declaragao de nulidade de contrato de coisas moveis 

ou semoventes. 
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2) Em contratos nulos, pode ser proposta a reclamacao visando a decretagao de uma 

nulidade relativa, cujos efeitos da sentenca que reconhecer os vicios sao ex nunc (ou seja, 

produzira seus efeitos a partir do seu transito em julgado) ou a declaracao de nulidade 

absoluta, produzindo efeitos ex tunc, (Isto e, a partir da celebracao do ato juridico inquinado 

do vicio). 

Cabe ainda a reclamacao perante o Juizado Especial Civel, quando houver 

deseumprimento do contrato por qualquer das partes da relagao contratual, visando, destarte, a 

rescisao do contrato celebrado, desde que nas hipoteses supra - elencadas, tenha o contrato 

por objeto coisas moveis ou semoventes. 

3) Acao declaratoria para reconhecimento de debito real. 

Insta ressaltar, inicialmente, que a agao colocada a disposigao do devedor que esta 

sendo cobrado em valor superior ao devido para compelir o credor a receber o debito real e a 

agao de consignagao em pagamento, para a qual, e adotado um rito processual especial, 

regulado no Codigo de Processo Civil. Portanto, nao cabe no ambito do Juizado a propositura 

de tal tipo de agao, tendo em vista a especialidade do rito processual adotado. 

Por outro lado, para amenizar essa situagao e atrair a competencia do Juizado Especial 

Civel, o devedor, na pratica, que pague o valor cobrado a maior e promova perante o orgao 

jurisdicional citado uma agao de repetigao de indebito, a fim de obrigar a parte contraria ao 

reembolso da importancia cobrada a maior, atualizada monetariamente. Nesse caso, o objeto 

da agao e uma condenagao ao pagamento de quantia em dinheiro, cuja competencia esta 

declinada pelo inciso 1, do art. 3° da Lei n° 9.099/95. 

Pode ainda o devedor, nao pretendendo se utilizer o mecanismo pratico citado, a que 

muitas vezes e compelido, tendo em vista a exorbitancia dos valores cobrados a maior, buscar 

entao a prestagao jurisdicional do Juizado Especial Civel para promover uma agao 

declaratoria, a fim de o juiz declarar por sentenga o debito real, condenando o credor a receber 
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tao somente o credito reconhecido pela sentenga o debito real, condenando o credor a receber 

tao somente o credito reconhecido pela sentenga, que tem a natureza declaratoria e 

condenatoria. 
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CAPITULO 3 DAS PARTES 

Este capitulo procura apresentar os sujeitos da relagao processual no anibito do juizado 

especial civil. Pode-se, portanto, definir a parte para o direito processual como a pessoa que 

pede ou perante o qual se pede, em nome proprio, a tutela jurisdicional. 

Tratara o capitulo de abordar de forma clara e didatica da legitimidade "ad causam"e 

da legitimidade "ad processum". Discutira tambem as situacoes previstas na lei para 

intervencao do Ministerio Publico. 

3.1 Legitimidade "ad causam" 

O Juizado Especial Civil e uma instituigao que foi criada especificamente para a tutela 

das pessoas fisicas, no que diz respeito as suas relagoes patrimoniais, tendo como objetivo 

predominante a pacificagao do litigio por meios negociais. 

O art. 8° da Lei 9.099/95 enumera taxativamente, as pessoas que nao podem figurar 

como partes em sede de Juizados Especiais. 

Dessa forma, nao podem figurar tanto no polo ativo quanto no polo passivo da relagao 

processual: o incapaz, o preso, as pessoas juridicas de direito publico, as empresas publicas da 

Uniao, a massa falida e o insolvente civil. 

Justifica-se a exclusao dessas pessoas em razao da simplicidade e informalidade que 

norteiam os procedimentos nos Juizados Especiais. Nos processos em que figuram como 

partes aquelas pessoas excluidas de litigarem nos Juizados Especiais devem ser observadas 

algumas formalidades incompativeis com o procedimento simplificado desta lei. 
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No polo ativo da relagao processual somente sao admitidas a postular nos Juizados 

Especiais as pessoas fisicas, excluindo-se aquelas que venham a postular sobre direitos que 

constituent, inequivocamente, cessao de direito de pessoa juridica. 

A capacidade plena da pessoa fisica para postular perante o Juizado e atingida apos 

completar 18 anos de idade, bem como para figurar no polo passivo, conforme as inovacoes 

do Codigo Civil de 2002. 

Quanto a pessoa juridica, cabe relevar que, na hipotese de figurar re na agao, podera, 

em sua defesa, formular pedido contraposto em seu favor. Neste caso, sendo o pedido 

contraposto julgado procedente, efetivamente podera a pessoa juridica que o formulou 

promover sua execugao nos Juizados Especiais. 

Situagao identica pode ocorrer no caso de, por exemplo, sendo o reu, pessoa juridica, 

haver a conciliagao homologada por sentenga, em que o autor assuma a realizagao de uma 

obrigagao. 

Neste caso, e plenamente viavel que o reu, mesmo sendo pessoa juridica, promova a 

execugao do acordo, no caso de inadimplemento, perante o orgao do Juizado Especial no qual 

o mesmo foi homologado. 

O dispositivo em comento foi inovado com o advento da Lei 9.841 de 05.10.1999, que 

instituiu o Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, dispondo sobre o 

tratamento juridico diferenciado. A inovagao consiste na aplicagao do disposto no § 1° do art. 

8° da Lei dos Juizados Especiais as microempresas, definidas como tal, nos moldes do 

sobredito diploma legal. 

Dessa forma, podera as microempresas figurar no polo ativo da relagao processual 

junto aos Juizados Especiais, demandando causas no ambito de sua competencia especffica, 

consoante disposigao do art. 3° da Lei 9.099/95, se optarem por este procedimento. Como 
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ocorre com as pessoas fisicas, a opgao pelo procedimento perante os Juizados Especiais 

constitui faculdade da parte. 

Entretanto, e vedado as microempresas postular direito que Hies foi transferido por 

cessao de pessoa juridica que nao se enquadre na definicao da nova Lei. Verificando-se a 

ocorrencia de tal fato no curso da agao, deve ser o processo extinto. 

Cabe ressaltar que, se no curso de processo perante os Juizados Especiais ocorrer o 

desenquadramento da microempresa postulante, passando ela a condicao de empresa de 

pequeno porte, e caso, tambem, de extingao do processo. 

Alguns criterios elementares deverao ser observados quando uma empresa propuser 

uma agao junto aos Juizados Especiais. Tratando-se efetivamente de pessoa juridica, sera 

sempre necessario que a microempresa, ao formular seu pedido junto aos Juizados Especiais, 

apresente o seu estatuto social devidamente registrado na Junta Comercial, o qual devera ficar 

acostado aos autos. Necessario verificar ainda, pelo estatuto social, quern tem condigao legal 

de representagao da microempresa em seus atos, especifieamente para representa-la em juizo. 

O condominio, mesmo possuindo CNPJ, nao pode ser definido como pessoa juridica, 

apesar da divergencia doutrinaria que o considera como uma pessoa juridica quando inserito 

no CNPJ. Na realidade, o condominio tem a natureza juridica de um orgao despersonalizado, 

nao podendo assim figurara no polo ativo da agao. 

Entretanto, Luiz Claudio Silva, (1998, p.58) em seu livro que afirma que: 

Os condominios devem ser admitidos a reclamar no Juizado Especial 
Civel, mesmo porque estao constantemente se defendendo nesse 
orgao jurisdicional em agoes que Hie sao propostas pelos proprios 
condominos. A admissibilidade de o condominio postular perante o 
orgao acima e em beneficio dos proprios condominos, pois quando o 
condoniinio necessita de reclamar em juizo, as despesas com 
advogado e custas processuais sao rateadas entre os mesmos. 
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O espolio, apesar de nao ser considerado pessoa fisica, vem sendo admitido tanto no 

polo ativo como no passivo das agoes de competencia do Juizado. 

O polo passivo da relagao processual pode ser ocupado tanto por pessoa natural (desde 

que maior e capaz) como por pessoa juridica, mas somente as de direito privado. 

Nao podem ocupar nem o polo ativo nem o passivo as pessoas juridicas de direito 

publico e as empresas publicas da Uniao. Igual restrigao aplica-se as massas patrimoniais 

personalizadas pelo Codigo de Processo Civil, de modo que nao podem figurar no processo 

desenvolvido no Juizado Especial a massa falida e o a competencia da Justiga comum 

insolvente civil. 

A respeito das sociedades de economia mista, o Supremo Tribunal Federal, atraves da 

Sumula n° 556, fixou para julgar as causas em que figure como parte esse tipo de sociedade. 

Portanto, nao ha nenhum obice para que sociedade de economia mista, como a exemplo a 

Telerj, figure no polo passivo das agoes de competencia do Juizado Especial Civel. 

3.2 Legitimidade "ad processum" 

Nas causas de valor de ate 20 salarios minimos, as partes podem comparecer 

pessoalmente para propor a agao junto ao Juizado Especial Civil ou para responde-la. A 

representagao por advogado e facultativa. Torna-se, porem, obrigatoria a sua intervengao 

quando o valor da causa ultrapassar o aludido limite. 

Para assegurar o equilibrio entre as partes, a Lei da ao autor que comparece 

pessoalmente o direito, se esse quiser, a assistencia judiciaria (defensoria publica), quando o 

reu for pessoa juridica ou firma individual. Para esse fim, devera a lei local instituir servigo 

advocaticio assistencial jxmto aos Juizados. 
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Qualquer das partes podera, tambem, valer-se da assistencia judicial oficial sempre 

que a outra comparecer sob patrocfnio de advogado. 

Deteirnina, outrossim, o § 2° da Lei 9.099/95 que o juiz alerte as partes da 

conveniencia do patrocfnio por advogado, quando a causa reeomendar, o que podera ocorrer 

pela dificuldade notada na conduta de um dos litigantes na audieneia de coneiliacao. 

A outorga do mandato judicial ao advogado nao depende da forma escrita, podendo 

ser verbal. Basta o comparecimento do causidico, junto com a parte a audieneia, para que se 

tenha como constituida a representacao para a causa, mediante simples registro na ata 

respectiva. No entanto, os poderes especiais a que alude o art. 38 do CPC somente podem ser 

conferidos por escrito. 

Com ou sem assistencia de advogado, o autor sempre devera comparecer pessoalmente 

a audieneia de conciliagao. O reu tambem devera, em regra, fazer o mesmo. Mas, quando for 

pessoa juridica ou titular de firrna individual, podera ser representado por preposto 

credenciado. 

A busca da prestaeao jurisdicional do Juizado Especial Civel sem a necessidade de 

assistencia de advogado quando o valor da causa nao exceder a 20 vezes o salario minimo, 

facultando, inclusive, a propositura da reclamacao de forma oral, mediante termos lavrado 

pelo cartorio, veio atender a um grande anseio social, pois muitos individuos que tinham seus 

direitos resistidos deixavam de buscar a pretensao jurisdicional, tendo em vista as dificuldades 

que encontravam para ter acesso a essa prestaeao, assegurada a todos pelo orgao do Poder 

Judiciario, competente para dizer o direito, considerando o pesado onus flnanceiro com 

honorarios advocaticios e custas processuais. 

Indubitavelmente, os inadimplentes se beneficiavam, deixando de satisfazer suas 

obrigacoes, na certeza de nao serem compelidos pelo Judiciario, diante dos obstaculos 

impostos ao titular do direito material resistido. 
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3.3 Intervencao do Ministerio Publico 

Deterniina a lei, a intervencao do Ministerio Publico, como fiscal da Lei (art. 11), nos 

casos previstos, que so podem ser os do art. 82 do Codigo de Processo Civil. 

Em razao da natureza das causas e da competencia dos Juizados Especiais, a 

necessidade de intervengao do Ministerio Publico cinge-se aos casos em que o reu for maior 

de 16 e menor de 18 anos, nas agoes de revogagao de doagoes, nas causas em que o revel for 

citado por hora certa, nas agoes que versem sobre registros publicos e em casos de anulagao 

de escritura em razao de vicio formal. 

No que diz respeito a intervengao do Ministerio Publico em casos de citagao por hora 

certa ha divergencias sobre a sua efetiva necessidade. 

Cabera, ainda, a intervengao do Ministerio Publico no caso de figurarem como parte 

no processo as fundagoes. Nesse caso, a intervengao, dar-se-a em razao do interesse publico 

evidenciado pela natureza da lide e qualidade da parte. Assim, quando o interesse em litigio e 

publico, como na hipotese de bens e obrigagoes de fundagoes mantidas por pessoas jurfdieas 

de direito publico. Neste caso a ausencia da intervengao ministerial fulminara de nulidade 

absoluta todo o feito, a partir do momento em que o Ministerio Publico deveria ter sido 

intimado a manifestar-se. 

Alguns autores arriscam-se a dizer que o preceito e inutil, porque nunca, no Juizado 

Especial, havera necessidade de intervengao do Ministerio Publico. O incapaz jamais podera 

demandar. O maior de dezoito anos e menor de vinte e um, para efeito de propositura da agao 

no Juizado Especial, equipara-se ao plenamente capaz, inclusive com dispensa de assistencia, 

nao sendo, portanto, justificada a presenga do Ministerio Publico. Agoes concernentes ao 

estado da pessoa, materia de direito de familia e capacidade sao exclufdas do Juizado. 
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Qualidade de parte tambem nao justifica a presenga do Ministerio Publico, porque as 

materias de interesse da Fazenda Publica e as agoes em que ela propria demandar, bem como 

o preso, a massa falida ou insolvente sao excluidas. A natureza das causas que poderiam 

justificar a intervengao a dispensa, pois a propria Lei considera apenas competencia do 

Juizado as de menor complexidade. 
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CAPITULO 4 DO PROCEDIMENTO 

Nas ultimas decadas o estado do Direito Processual Civil desviou nitidamente sua 

atencao para os resultados a serem concretamerite alcangados pela prestagao jurisdicional. 

Muito mais do que com os classieos conceitos tidos como fundamentals ao processo, a 

doutrina tem se ocupado com remedios e medidas que possam redundar em melhoria dos 

servicos forenses. 

Desta forma, ideias como a instrumentalidade e efetividade passaram a dar a tonica do 

processo contemporaneo. No ambito do Juizado Especial Civil a Lei n° 9.099/95 surge com o 

proposito de desburocratizar o procedimento e acelerar o resultado da prestaeao jurisdicional. 

Este capitulo busca examinar as normas sobre os principals atos do inter processual, 

disposto na Lei n° 9.099/95, tais como: a propositura da agao (arts. 14 a 17); as citacoes e as 

mtimagoes (arts. 18 e 19); a audieneia de conciliacao (art. 21) e a instrucao e o julgamento. 

4.1 A propositura da agao 

Na forma do art. 14 da Lei 9.099/95, o pedido pode ser formulado oralmente, e sera 

reduzido a escrito ou registrado em fichas ou formularios pela Secretaria. 

Trata-se de sistema que em muito facilita os trabalhos judieiarios, pois representa uma 

limitagao ao excesso de documentos e papeis desnecessarios. 

Mesmo nos pedidos escritos, a forma deve ser simplificada. Um ponto de extrema 

relevancia foi a dispensa da parte de apresentar o fundamento juridico do pedido. Segundo o 

texto, a parte deve apresentar, de forma sucinta, os fatos e os fundamentos. 

Nao se pode ignorar o principio da agao ou da demanda. Segundo este postulado, o 

juiz deve decidir a lide nos limites em que foi esta proposta, nao podendo conceder ao autor 



36 

alem daquilo que ele pediu. A sentenga, no entanto, ira deeidir toda a lide. Apos esta, reputar-

se-ao deduzidas e repelidas todas as alegagoes que a parte poderia opor, assim ao acolhimento 

como a rejeigao do pedido. 

A causa petendi constitui-se com o conjunto de questoes litigiosas, o que nos leva a 

busca de uma pequena reflexao em torno das teorias da substanciagao e da individualizagao. 

Segundo a primeira, a demanda ha de ser caracterizada pelos fatos que o autor 

descreve na petigao inicial. Mudando-se os fatos, muda-se a demanda. E missao das partes 

apresentar o material fatico necessario para o litfgio, enquanto o juiz ha de aplicar o direito. 

Para a teoria da individualizagao a causa nao apenas se caracteriza, mas se 

individualiza pelos fatos narrados na petigao inicial. Esta entende por fundamentos da agao 

uma relagao juridica concreta e exige, para a demanda, a indicagao dos tragos pelos quais se 

distingue uma relagao juridica de outra. 

E ponto controvertido na doutrina ter o legislador brasileiro adotado uma ou outra 

teoria, mas a posigao mais acertada, no nosso entender e a de que a Lei brasileira nao adotou 

nem uma nem outra, na sua inteireza. 

Para o Codigo de Processo Civil, e necessario que o autor exponha os fatos e os 

fundamentos juridicos do pedido, embora se reconhega maior enfase a materia fatica, porque 

esta deve ser provada e vincula o Juiz, que nao pode modifica-la nem deixar de considera-la 

no julgamento. 

A qualificagao juridica desses fatos, de outro lado, nao e objeto de prova nem vincula 

o Juiz, uma vez que pode dar a esses fatos outra definigao juridica. 

Como destaca Nelton Agnaldo Moraes dos Santos (2001, p. 43): 

O que e preciso ter em mente, sempre, e que mais importante do que haver-
se adotado ou uma ou outra teoria (ou mesmo uma combinacao de ambas), 
e exigir-se do autor a elaboracao de uma peticao inicial que permita ao reu o 
amplo exercicio do direito de defesa. 
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Se no ambito do Codigo de Processo Civil a adocao da teoria da substanciacao e 

controvertida, em sede de Juizados Especiais Civeis a materia ganha contornos especiais. 

Com efeito, diferentemente do procedimento adotado pelo CPC, aqui nao se exige a 

qualificagao juridica dos fatos que se apresentam como causa de pedir. Exige a Lei 9.099/95, 

no seu art. 14, inciso I I I , apenas a indicacao, "de forma simples e em linguagem acessivel" 

dos "fatos e fundamentos, de forma sucinta". 

E compreensivel que, sendo o pedido formulado por pessoa leiga, e na forma oral, nao 

se possa exigir que esta exponha os fatos com a precisao de quem sabe identificar quais os 

detalhes mais importantes para o reconhecimento da sua pretensao nem que indique os 

fundamentos juridicos do pedido. 

Neste contexto me parece suficiente, por exemplo, em uma acao que envolva acidente 

de transito, que o autor identifique os veiculos e pessoas envolvidas e o local onde ocorreu a 

colisao, atribuindo ao reu a cassagao do evento. 

Nao se pode presumir a violagao da ampla defesa, Ulrica hipotese suficiente para 

impedir a realizagao da oralidade, diante da simples possibilidade de os detalhes dos fatos 

surgirem apenas durante a audieneia, mesmo porque, diante da referenda a um contrato, a um 

ato ilicito, ou a uma relagao juridica, a parte requerida, de regra, conhece, ou deveria conhecer 

todos fatos que envolvem os interesse das partes. 

Se, no caso concrete, a parte apresenta dificuldade em promover a sua defesa em face 

do fato que foi apresentado, cabe ao juiz prorrogar a audieneia para que em outra 

oportunidade a parte re possa esgotar os recursos de defesa, aplicar o disposto no art. 9°, § 2°, 

para recomendar o patrocfnio por advogado ou ainda determinar a realizagao e diligencias, na 

forma do art. 5°, da Lei 9.099/95. 



38 

Percebe-se que, nao e adequado para o rito que se processa nos Juizados Especiais a 

exigencia de que os fatos que embasam o pedido, inclusive os fatos simples, venham todos 

registrados na inicial. 

Muito menos apropriado sera ainda, a deterniinagao para que a parte autora emende a 

inicial. Nao exige a Lei que o juiz examine os requisitos de admissibilidade da agao, nao 

havendo, portanto, oportunidade para o contato do Juiz com a lide antes da audieneia de 

instrugao e julgamento. 

Ademais, a possibilidade de emenda a inicial iria exigir a realizagao de novos atos de 

intimagao e citagao das partes, o que representa retardamento para a prestagao jurisdicional e 

pratica de atos antieconomicos, em total dissensao com o espirito da Lei. 

Para a hipotese, creio ser mais razoavel permitir-se que todas as questoes ou duvidas 

referentes a propria delimitagao da lide, inclusive com a definigao exata do pedido, sejam 

resolvidas em audieneia, onde as partes poderao se expressar com mais precisao. 

Nao se pode aplicar aqui o disposto no art. 264 do Codigo de Processo Civil, que veda 

a modificagao do pedido e alteragao das partes apos a citagao do reu, sem o consentimento 

deste. Trata-se de regra inerente as formalidades do procedimento da justiga tradicional que 

nao encontra respaldo no procedimento dos Juizados Especiais Civeis, ante a falta de previsao 

especifica. 

A Lei 9.099/95 nao e uma singela lei que se deva interpretar segundo a regra 

hermeneutica de generalidade e especialidade - a lei que abre excegao a normas gerais, so 

abrange os casos que especifica. Trata-se, na realidade de uma Lei que institui um sistema 

especial de jurisdigao. 

4.2 Conciliagao nos Juizados Especiais 
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A Lei n° 9.099/95 que dispoe sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminals apresenta 

nova forma de resolucao de conflitos, abarcando para tanto quest5es jamais aduzidas para 

apreciacao do Poder Judiciario. 

Exortando principios que promovem o alcance da justica a classes sociais diversas e 

distintas, atende a necessidade de termos a pratica do direito fundada em lei que prioriza a 

generalidade e impessoalidade. 

A leitura que se faz das experiencias concentradas nestes espacos do aparato juridico 

estatal - Juizados - e a de que os seres humanos relacionam-se pautados no seu arcabouco de 

vivencias, priorizando seus entendimentos pessoais, valores farniliares, ensinamentos 

academicos, crencas religiosas e trocas grupais. 

Vale ressaltar, para tanto, que a maioria das infracoes cometidas sao atos que 

emergiram de situacoes em que a emocao superou a razao, de ocasioes em que o consumo de 

bebida provocou a agressividade, de problemas financeiros e de carencias de ordem material 

ou ate mesmo de falta de orientacao, esclarecimento e instrucao. 

Educacao e ignorancia sao opostos que nao se coadunam. A inexistencia de 

oportunidades para conhecer as regras consideradas gerais, exigidas para todos em prol do 

equilibrio e harmonia social, corresponde a entrave que produz e produzira o aumento de lides 

no seio das relacoes sociais. Em corolario, teremos o exacerbamento da Justica e a protelacao 

da paz almejada. 

Esforeos surgem para que os direitos sejam garantidos e a convivencia seja 

narmonizada. Destaca-se, por oportuno, o Instituto da Conciliacao consagrado na Lei 

apontada e efetivado no dia-a-dia dos foruns especiais. 

O diploma referido traz vantagens imensuraveis, dentre as quais evidencia-se a 

composicao amigavel que desemboca na extincao da lide processual, sem que haja, para tanto, 

vencedores ou perdedores, punicao como castigo, vinganca como resultado. 



40 

Tem-se uma sociedade em que possibilidades para dialogo e refiexao se reduzem por 

efeito da estrutura desgastante de competitividade e obrigatoriedade de trabalhar mais, mesmo 

que seja para ter menos: menos contato com a famflia, menos educacao, menos dinheiro, 

menos bens, menos saude, menos lazer e outros elementos mais, essenciais para a felicidade 

humana. A criagao de espacos para manifestacao de sentimentos, para expressao de anseios e 

de medos, para troca de sugestoes, para debate de novas alternativas de convivencia, para 

recebimento de orientagoes juridicas e medida atual e de cunho humanitario adotado pela 

Justiga. 

Os resultados obtidos por tal instituto entusiasmam e sugerem que haja investimento 

em tal providencia. Sob a egide da refiexao, do dialogo e da composigao amigavel, 

concessoes mutuas surgem: reconhecimento juridico do pedido aparece, renuncia ao direito se 

efetiva e desistencia de agao se expressa. 

Conciliar, segundo Michaelis (2000) - Pequeno Dicionario da Lingua Portuguesa, 

Melhoramentos - significa harmonizar-se, alcangar pacificagao. A tentativa de conciliagao, 

fase exordial da audieneia de conciliagao, instrugao e julgamento, preve, portanto, a expressao 

maior do pacto social entre as partes. A participagao ativa do conciliador como instrumento de 

garantia da possibilidade de acordo e fundamental. Empenho e tecnica, bem como tratamento 

com respeito fara com que autor do fato e vitima estejam diante de resposta rapida e eficiente, 

visto que o produto final da conciliagao e a propria prestagao jurisdicional. A aproximagao 

dos envolvidos e tarefa essencial a ser empreendida por esse "facilitador da pacificagao". 

A homologagao do acordo produzido deve representar as conquistas atingidas e as 

expectativas projetadas para o atendimento de direitos. Assinado pelas partes, seus 

procuradores e Ministerio Publico, e apresentado ao Juiz togado. Figurando no universo fatico 

e juridico como documento que detem eficacia de titulo executivo inviabiliza a interposigao 

de recurso que venha a desconsiderar a providencia amigavelmente alcangada. Tratando-se de 
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questoes criminals, o acordo produzido expressa a renuncia ao direito de queixa ou 

representagao. 

A Legislagao dos Juizados e clara em sua designagao, quando em seu art. 7°, evidencia 

o conciliador como auxiliar da justiga. Consciente do papel social relevante que lhe e 

conferido, deve procurar instrumentaMzar-se para prestar servigos que atinjam a excelencia 

requerida aos prestimos da jurisdigao estatal. 

A defesa social e notadamente contemplada nas atividades realizadas nas audiencias 

de conciliagao. Cidadaos sao instigados a reivindicarem direitos na proporgao de seus Hrnites 

(autor do fato e vitima) desembocando na administragao entre as partes de seu proprio 

conflito. 

O ideal seria que as relagoes humanas em suas demandas conflituosas, restringissem-

se a tomada de providencias (dialogo, refiexao, acordo) em suas comunidades locais sem que 

para tanto ao Poder Judiciario fossem apresentadas. No entanto, negar a possibilidade de 

encontrar amparo em situagoes de desordem, em momentos crfticos de desequilfbrio, e uma 

ofensa aos principios do Estado Democratico de Direito. 

Despenalizar o mundo requer a promogao de oportunidades para refiexao, dialogo e 

composigao amigavel. O instituto da conciliagao aloja-se perfeitamente nos moldes 

destacados dentro dessa nova perspectiva. O crime de menor potencial ofensivo e tipico, mas 

nao justifica a prisao, devendo o Estado dar aos envolvidos a justa resposta que evidencia o 

encontro da satisfagao entre as partes. 

E inerente a condigao de humanos a existencia de conflitos de interesses. As 

diferengas garantem a unidade plena. Deve-se buscar, no entanto, a minimizagao dos efeitos 

desses desequilfbrios, reflexos das caracteristicas pessoais de cada um A Conciliagao 

apresenta-se como momento oportuno para dissipagao de eventuais magoas reciprocas. Ensina 
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Fatima Nancy Andrigbi (2001, p. 79): "que ao conciliador compete saber o direito e nao dizer 

o direito, e com este conhecimento conduzir o acordo, tentando pacificar os conflitos." 

A facilitaeao do acesso ao Judiciario constitui-se em garantia do exercicio da 

cidadania. A riqueza de fatos juridicos expostos nos espacos dos foruns existentes refletem, 

nada mais, nada menos, que a expressao da "Justica ao alcance de todos". Produzi-la sob a 

brevidade na conclusao das causas e sob a ausencia de custos reflete a entrega da prestaeao 

jurisdicional com maior alcance. 

A produtividade no Juizo demonstra o dinamismo do magistrado e do conciliador 

agentes imprescindiveis na conquista da pacificagao e solucao dos problemas juridicos do 

cidadao. 

4.3 Das eitagoes 

Recebido o pedido, a Secretaria designa a sessao de conciliagao, a realizar-se no prazo 

de 15 dias, sendo o reu citado pelo correio ou por oficial de justiga. 

O documento de citagao expedido pela Secretaria contera conforme o art. 18, § 1° da 

Lei n° 9.099/95: copia do pedido inicial; o dia e a hora para comparecimento em juizo e a 

observancia de que, nao comparecendo o reu considerar-se-ao verdadeiras as alegagSes 

iniciais, e sera proferido julgamento, de piano. 

Assim, percebe-se que a citagao e sempre ato fundamental e obrigatorio. Contudo, o 

comparecimento espontaneo do reu, segundo (art. 18, § 3°) da lei dos Juizados Especiais 

Civeis supre a ausencia ou os defeitos do ato citatorio. 

A doutrina competente, porem, procura estudar em profundidade as modalidades de 

eitagoes, de forma que, neste instante da refiexao academica a presente monografia passa a 

analisa-las. 
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a) Da citagao postal 

A citagao postal, de forma ampla, e atualmente a usual no direito processual civil 

brasileiro, sem que se tenha noticia de prejuizo ao direito da ampla defesas, a citagao pelo 

correio tem-se afirmado, dentre as tres formas de citagao previstas na lei processual civil 

comum, como a mais consentanea com os imperativos de simplicidade e celeridade, dai por 

que o legislador a colocou dentro do processo especial dos Juizados Civeis, como a forma 

ordinaria de citagao, sobrando a que se faz por intermedio de oficial de justiga como forma 

excepcional de citagao, somente devendo-se recorrer a esta ultima modalidade quando a 

primeira delas se mostrar ineticaz ou impossfvel de ser realizada. Ao utilizar expressao 

"sendo necessario" no inciso I I I do art. 18, o legislador afasta a opcionalidade entre uma 

forma e outra de citagao, nao podendo a parte autora requerer, ao ingressar com seu pedido 

junto ao Juizado, que a citagao do reu se realize por outra forma que nao a postal, como 

ocorre no processo civil comum, salvo em casos justificados. A citagao que se perfaz por 

meio de oficial de justiga, como forma excepcional, so deve ser admitida nos casos em que a 

citagao postal se revelar inadequada aos fins a que se propoe de dar pleno conhecimento ao 

reu dos termos da demanda que contra ele esta sendo movida. Somente nessas situagoes, 

portanto, quando o chamamento pelo correio se mostrar inviaveL e que o juiz deve determinar 

a sua realizagao por intermedio de oficial de justiga, e dessa situagao a circunstancia de o reu 

residir em local nao atendido pela entrega domiciliar de correspondencia. 

b) Citagao atraves de oficial de justiga 

A citagao atraves de oficial de justiga independe de, mandado ou carta precatoria, 

como reza o inciso I I I do art. 18. Como se sabe, os mandados sao ordens, expedidos pelo juiz 
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com mis especificos, e previamente identificados. No processo especial, a citagao se perfaz 

sem necessidade da condenagao de mandado judicial em que conste a determinacao para a 

pratica do ato de chamamento formal do demandado para comparecer a juizo e oferecer sua 

resposta. 

A desnecessidade do mandado judicial decorre da circunstancia de que, no processo 

especial, o proprio secretario do Juizado e que se encarrega de providenciar a citagao do reu 

(art. 16), sendo despicienda qualquer ordem judicial previa, em forma de despacho inicial 

nesse sentido. E suficiente que a Secretaria do Juizado providencie, para a perfeigao do ato 

citatorio, a copia do pedido inicial e qualquer impresso com informagoes sobre o 

processamento da demanda em juizo, especialmente a indicagao para o reu comparecer em dia 

e hora marcados e a advertBncia de que, nao comparecendo, "considerar-se-ao verdadeiras as 

alegagoes initials". 

c) Citagao com hora certa 

Quanto a citagao por hora certa, e perfeitamente cabfvel, apesar de alguns 

doutrinadores entenderem de forma adversa, pois nao sera possivel admitir que o citando 

venha obstar a citagao, atraves do Correio e se oculte a citagao por meios de oficial de justiga, 

sob pena de tornar a prestagao jurisdicional desacreditada, ate porque a Lei que regulamenta o 

procedimento do Juizado e omissa quanto a essa modalidade de citagao, aplieando-se, 

destarte, a regra geral prevista nos arts. 227 a 230 do Codigo de Processo Civil. 

d) Dispensa da citagao 



45 

Comparecendo a parte contraria em cartorio e tomando ciencia dos termos da inicial, 

ou comparecendo a audieneia conciliatoria, ficara suprida a necessidade da citagao, sanando 

possiveis vicios. 

e) Citagao por edital 

No processo especial, foi abolida a citagao por edital, por motivos obvios. A citagao 

editalicia, se adotada no processo especial, comprometeria os ideais de simplicidade e 

celeridade tao desejados. Por conseguinte, se o autor desconhecer o domicflio do reu ou este 

se encontrar em lugar ignorado ou nao sabido, deve procurar os orgaos da justiga comum para 

instaurar sua agao. Em ocorrendo qualquer hipotese que implique a necessidade de citagao por 

meio de edital, o juiz deve decretar a extingao do processo especial, com fundamento no art. 

51,11. 

4.4 Das intimagoes 

As intimagoes se processam da mesma forma adotada para as eitagoes, ou por 

qualquer outro meio idoneo de comunicagao. 

Conforme a regra insertada no § 2°, do art. 19 de Lei n.° 9.099/95, as partes 

comunicarao ao juizo as mudangas de enderego ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimagoes enviadas ao local anteriormente indicado, na ausencia da comunicagao, 

que deve ser feitas antes ao do ato processual. 

4.5 Da instrugao e julgamento 
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Nao logrando o conciliador exito na conciliagao das partes em litigio, designa-se a 

audieneia de instragao e julgamento, de acordo com a disponibilidade de pauta do juiz de 

direito vinculado ao Juizado, devendo as partes comparecer a audieneia aeompanhadas de 

suas testemunhas, podendo cada uma delas ouvir, no maximo, tres testemunhas, as quais 

precisam estar arroladas nos autos. 

A audieneia de instrucao e julgamento deve ser designada para os 15 dias 

subsequentes ao da audieneia conciliatoria. A audieneia ora aludida sera realizada pelo 

sistema de gravacao magnetica, atraves de fita cassete de gravador simples, sendo presidida 

pelo juiz de direito ou juiz leigo. Apos o translto em julgado da sentenga a ser prolatada em 

audieneia, sera a fita desagravada, certificando o Cartorio nos autos, reaproveitado para a 

gravagao de novas audiencias a serem realizadas em outros processos em tramite pelo Juizado 

Especial Civel. 

Aberta a audieneia, o juiz renovara a proposta de conciliagao das partes e, nao 

logrando exito na sua realizagao, dara a palavra a parte reclamada ou ao seu advogado, 

quando assistida, para oferecer sua contestagao oral. Nada obsta que a contestagao seja 

oferecida em forma de memorial, ou seja, escrita, quando entao sera lida em audieneia. 

Encerrada a fase de contestagao, passara o juiz, a produgao de provas e, se entender 

necessario, tomara em primeiro lugar o depoimento pessoal das partes, passando a seguir a 

inquirir, inicialmente, as testemunhas trazidas pela parte reclamante e, logo apos, as da parte 

reclamada. 

Finda a produgao de provas, deve o juiz abrir os debates orais, dando a palavra 

inicialmente a parte reclamante e a seguir, a parte reclamada, a fim de que oferegam suas 

razoes finais. O suprimento dessa fase processual podera acarretar vicio de nulidade 

processual por cerceamento de defesa. Dai a importancia de o juiz nao obstar esse direito das 

partes de oferecerem suas razoes finais em audieneia. 
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Apresentadas as razoes finais, o juiz passara a proferir sua sentenga em audieneia; nao 

se sentindo habilitado naquele momento, deteraiinara a conelusao do feito para a prolagao da 

sentenga, designando na mesma, assentada dia e hora para a leitura e publicagao da sentenga a 

ser proferida, mtimando-se os presentes para o ato, que sera realizado no Cartorio do Juizado, 

que lavrara o termo respectivo quando da realizagao do ato. 

Cumpre observar que a prova testemunhal, a contestagao quando oferecida oralmente 

e as razoes finais sao feitas pelo sistema de gravagao magnetica, fazendo o juiz transcrever 

para o termo de assentada, de forma objetiva, o ocorrido na audieneia. Sera transcrita, ainda, a 

sentenga ali proferida. 

Ressalta-se que a sentenga dispensa relatorio, entrando o juiz diretamente na fase 

decisoria. 

Transitada em julgado a sentenga, o Cartorio certificar-se-a no sentido de que foi 

apagada a fita cassete na qual foi gravada a audieneia, reservando a mesma para a gravagao de 

novas audiencias em outros processos. 

O transito em julgado da sentenga ocorrera no prazo de 10 dias, a contar do seu ciente, 

e sua publicagao e feita em audieneia. Aplica-se a regra do Codigo de Processo Civil para 

efeito da contagem do prazo, excluindo o dies a quo e incluindo o dies ad quern. 

Nao sendo prolatada a sentenga em audieneia e nao tendo o juiz designado dia e hora 

para a sua leitura e publicagao, deverao as partes ser intimadas da mesma atraves do correio, 

postando a carta de intimagao mediante aviso de recebimento. Estando as partes assistidas por 

advogados basta a intimagao destes. Ressalta-se que, em primeiro grau de jurisdigao, as partes 

e seus advogados nao poderao ser intimados por via editalicia, como ocorre nas turmas 

recursais. 

Recebidos os autos pelo Cartorio com a sentenga proferida pelo juiz, providenciara 

este de imediato o seu registro no livro ou na pasta propria destinada soa registros de 
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sentenga, certificando nos autos o registro, fazendo referenda ao niimero do livro e da foi ha 

respectiva ao registro efetivado. 
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CAPITULO 5 DOS PRINCIPIOS INFORMATIVOS 

Observa-se que a Comtituigao de 1988 em seu a r t . ^^XXXV^ assegura aos eidadaos o 

ikeito^o.processo como Assim, a justa composigao da lide so 

pode ser alcaneada quando prestada a tutela jurisdicional dentro das normas processuais 

tracadas pelo Direito Processual Civil, dos quais nao e dado ao Estado declinar perante 

nenhuma causa. 

Portanto, percebe-se que, e no conjunto dessas normas do direito processual que se 

consagram os principios informativos que inspiram o processo na atualidade e que propiciam 

as partes a plena defesa de seus interesses e ao juiz os instrumentos necessarios para a busca 

da verdade real, sem lesao dos direitos individuals dos litigantes. 

A Lei n° 9.099/95 recomenda que o processo no Juizado Especial devera seguir os 

criterios da oralidade, simplicidade, celeridade e economia processual, objetivando sempre 

que possivel, a conciliagao ou a transagao. 

Este capitulo aprofundara a importancia de cada principio no ambito especifico do 

Juizado Especial, traduzindo a ideologia da Lei n° 9.099/95. 

5.1 Principio da oralidade na legislagao brasileira 

A oralidade nao se encontra regrada na Lei em todos os seus aspectos, mas e colocada 

como um principio e algumas normas a serem seguidas pelo Juiz, ahrindo um vasto ajmpo 

paraa criagao judicial, em face da necessidade concreta de se atingir o fim colimado pelo 

processo, qual seja, a distribuigao da justiga e a sqlugao de conflitos de forma rapida, 

mediante o conhecimento da verdade dos fatos. 
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Como destaca Ovidio Baptista da Silva (1985, p. 57), com o termo oralidade exprime-

se, de forma simples e representativa, um complexo de ideias e principios que, embora sejam 

perfeitamente identificaveis e autonomos, sao ligados entre si por um proposito comum. 

A preyalencia da palavra e instrumento de cqnsiderayel utilidade como meio de 

cqnhecimento da verdade dos fatos, porque forca um contato pessoal entre o Juiz e as partes e 

entre o Juiz e as testemunhas. O julgador, assim, poe-se em contato direto com o litigio que * 

lhe transmitem os contendores, em sua versao original e autenticas. De outra parte, este 

contato direto permite ao juiz que assista diretamente ao depoimento das testemunhas^ 

conhecendo suas reacoes no relato de suas versoes, possibilitando, de imediato, aferir-lhe a 

credibilidade ou corrigir-lhe as incoerencias por acaso apresentadas. 

Jeremias Bentham (1967) afirmava que: 

Nao pode o Juiz conhecer por suas proprias observaeoes esses caracteres de 
verdade tao relevantes e tao naturais que se manifestam na fisionomia, no 
som da voz, na firmeza, na prontidao, nas emocoes de medo, na 
simplicidade da inocencia, no embaraco da ma-fe... 

Como ja afirmado alhures, nao ha regras rigidas sobre a utilizacao do principio da 

oralidade. Tal, entretanto, nao prejudica em nada o seu resultado. Vale a referenda de Varireh 

Chacon, na introducao da obra de John Rawls, "Uma Teoria de Justica" sobre o experiencia 

de Piero Clamandrei em uma audieneia judicial em Londres, Inglaterra, "o curso normal do 

processo acha-se confiado ali, mais que as formosas construcoes sistematicas, ao costume 

judiciario, a lealdade do debate e a cordialidade das relagoes entre juizes e advogados". 

A oralidade se fez presente desde os primordios da historia do processo. >! 

Em Roma, a epoca das legis actiones eram poucos os atos processuais escritos. O 

processo, nas acoes da Lei, e todo oral, quer diante do magistrado (injure), quer diante do juiz 

popular (apud indicem), nao obstante o formalismo que e caracteristico dessa epoca. Tal era a 

expressao deste principio que a causa era exposta ao juiz popular pelas partes, de forma oral, 



51 

cabendo ao autor a realizacao dos atos necessarios para trazer o reu a juizo, podendo ate 

mesmo usar a forga iisica para compeli-lo. 

O mesmo acontecia com as declaracoes das partes e a deliberagao do magistrado. A 

tudo isso assistiam os parentes e amigos dos interessados, para que pudessem guardar na 

memoria os atos proeessuais. 

Somente no periodo formulario a oralidade e amenizada com o estabelecimento da 

formula, que e um documento escrito. Os demais atos, no entanto, continuam subordinados a 

forma oral. Ja na cognitio extraordinaria se admite uma serie de atos escritos. 

Tambem o processo germanico, que se desenvolvia perante as assembleias populares, 

era essencialmente oral. 

No Direito patrio moderno a oralidade sofreu alguns duros golpes. O desenvolvimento 

tecnologico e o crescimento demografico fez com que o legislador abandonasse alguns dos 

seus elementos, confirmando a tendencia de se transformar o processo, cada vez mais, em um 

processo escrito. 

No Codigo de Processo Civil de 1939 consagrou-se a regra de que as deelaraeoes 

fundamentals das partes contem-se na inicial e na contestagao, remanescendo apenas as regras 

da imediacao, da concentracao e da identidade ffsica do Juiz. 

No Codigo de Processo Civil de 1973 o processo oral foi mitigado a fim de atender a 

peeuBaridades da extensao territorial do pais, em especial no que se refere aos principios da 

identidade fisica do juiz e a irrecorribilidade das decisoes interlocutorias, estes dois correlates 

e decorrentes do principio da oralidade. 

5.1.1 Principios Correlates 
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Do principio da oralidade decorrem outros cuja importancia nao pode ser olvidada. 

Tratamos do principio da imediatidade, do principio da identidade fisica, do principio da 

concentracao e da irrecorribilidade das decisoes interlocutorias. 

a) Principio da imediatidade 

O principio da imediatidade exige que o julgador tenha proximidade com as provas, 

mediante um contato pessoal com as partes e com as testemunhas, pois assim podera, com os 

depoimentos, perceber as divergencias de suas versoes, bem como esclarecer pontos 

relevantes sobre os fatos. 

b) Principio da identidade fisica do juiz 

Como decorrencia do principio da oralidade e da imediatidade, decorre, logicamente, a 

necessidade de que o juiz que presidiu o processo seja o mesmo a julgar a causa. Obviamente, 

se todo o principio da oralidade esta relacionado com um melhor conhecimento da verdade, 

pelo juiz, e isto tem por fim maior o julgamento da causa, nao teria sentido que outro fosse o 

julgador, apos a instrucao. 

Com efeito, o juiz que nao teve imediatidade com a instrucao pode desconhecer 

detalhes relevantes para a solucao da lide, por mais autentico que tenha sido o seu registro. 

c) Principio da concentracao 

O principio da concentracao tambem se relaciona com a oralidade. Exige-se que as 

provas sejam produzidas em uma unica audieneia, somente admitindo-se a sua prorrogaeao 
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em casos exeepcionais, e mesmo assim, em um interregno de tempo exiguo, para que aquelas 

sensacoes captadas nao se percam na memoria, mas tambem como meio de se confrontar os 

elementos de prova. 

d) Principio da irrecorribilidade das decisoes interlocutorias 

Decorrencia disto tambem e a regra de que as decisoes tomadas em audieneia sao 

irrecorriveis. Tal regra impede que o processo seja constantemente paralisado para discussao 

de questoes acessorias. 

5.2 Principio da oralidade na Lei dos juizados especiais civeis 

Em relacao aos Juizados Especiais Civeis o legislador foi prodigo no reconhecimento 

do principio da oralidade como norteador do procedimento. Tal eomega ja no art. 2°, onde a 

oralidade e apontada como o primeiro principio a orientar o procedimento na Justica Especial. 

No artigo 13, § 3° a opcao do legislador fica patente ao estabelecer a excepcionalidade 

da forma escrita do processo. Por este dispositivo, somente os atos essenciais serao 

registrados, assim mesmo de forma resumida. De outra parte, fica cada Estado e o Distrito 

Federal autorizados a dispor sobre a eonservagao das pegas do processo e documentos que o 

instruem (art. 13, § 4°). 

Outra novidade relacionada com o principio da oralidade e a possibilidade de 

formulagao de pedido oral, com o seu registro em fichas ou formularios impressos (art. 14, § 

3°). 

No art. 28, o principio da oralidade e destacado com a concentracao da oitiva das 

partes, colheita de provas e prolacao da sentenga. Nesta mesma linha, os incidentes que 
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possam interferir no regular prosseguimento da audieneia sao decididos nesta oeasiao (art. 29) 

e no mesmo diapasao preve que a defesa e regida pelo principio da oralidade (art. 30), como 

oral sera o parecer tecnico que for pertinente (art. 35). 

O sistema de jurisdicao implantado pela Lei 9.099/95 na esteira da melhoria da 

prestagao jurisdicional deu especial destaque ao principio da oralidade, o que veio contribuir 

para o desenvolvimento da prestaeao jurisdicional, que no campo das pequenas causa nada 

deve aquele antes analisado. 

Entretanto, e necessario que as possibilidades e instrumentos oferecidos pela Lei 

9.099/95, sejam exploradas em toda a sua plenitude, sob pena de se assistir a transformagao 

dos Juizados em meras Varas especializadas em questoes de menor complexidade, com 

problemas estruturais tao graves quanto aqueles que se verificam nos Juizos tradicionais. 

5.3 Principio da simplicidade e da informalidade 

Este principio, se confunde um pouco com o principio da informalidade orienta, que o 

processo deve ser simples, sem a complexidade exigida no procedimento comum. As causas 

complexas, nao se recomenda, processa-las perante os Juizados Especiais Civeis, 

considerando que as referidas causas, via de regra, exigent a realizagao de prova pericial, o 

que nao e recomendado pelo procedimento, salvo quando o reclamante ja adunar a inicial a 

prova tecnica necessaria para a comprovagao de seu direito articulado na pega inaugural da 

agao. 

Os atos processuais sao os mais informais possiveis, e, com base nesse principio, 

admite-se a propositura da reclamagao de forma oral, atraves de termo lavrado pelo secretario 

do cartorio, a presidencia da audieneia conciliatoria por um conciliador, a presidencia da 

audieneia de instrugao e julgamento por um juiz leigo, o qual proferira sua decisao, a 
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atribuigao da capacidade postulatoria sem assistencia de advogado, quando o valor da causa 

for igual ou inferior a 20 salarios minimos. 

O principio da oralidade tambem pode corresponder ao registro do que seja realmente 

necessario, bem resurnido, sem os excessos inuteis, que, em regra, constant dos autos dos 

processos. 

Observa-se que, segundo a ligao de Candido R. Dinamarco (1986, p.52): 

O juiz e livre para dar ao feito o procedimento que se revelar mais adequado 
a rapida e justa composigao da lide. Claro e, eontudo, que nao podera 
afastar-se das garantias fundamentals do devido processo legal, cabendo-lhe 
orientar-se, com liberdade, mas com respeito as necessidades de seguranca 
das fontes, sua igualdade e amplas possibilidades de participacao em 
contraditorio. 

5.4 Principio da economia processual 

O principio da economia processual visa o maximo de resultados com o minimo de 

esforgo ou atividade processual, aproveitando-se os atos processuais praticados. 

Atraves do pensamento de Ada Pelegrini (1998, p. 15) percebe-se que: 

O procedimento, na verdade, havera de se desembaragar de toda a 
complexidade habitual do contencioso, cabendo ao seu condutor zelar 
para que tudo transcorra de maneira singela, transparente, livre de 
formas desnecessarias e inconvenientes, tudo dentro do menor tempo 
possivel e como minimo de gasto para as partes. 

5.5 Principio da celeridade 

A celeridade, no sentido de se realizar a prestagao jurisdicional com rapidez e presteza, 

sem prejuizo da seguranga da decisao. A preocupagao do legislador com a celeridade 

processual e bastante compreensivel, pois esta mtimamente ligada a propria razao da 
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instituigao dos orgaos especiais, criados como alternativa a problematica realidade dos orgaos 

da Justiga comum, entrevada por toda sorte de deficiencies e imperfeigoes, que obstaculizam a 

boa fluencia da jurisdigao. A essentia do processo especial reside na dmamizagao da 

prestagao jurisdicional, dai por que todos os outros principios informativos guardam estreita 

relagao com a celeridade processual, que, em ultima analise, e objetivada como meta principal 

do processo especial, por representor o elemento que mais o diferencia do processo 

tradicional, aos olhos do jurisdicionado. A redugao e simplificagao dos atos e termos, a 

irrecorribilidade das decisoes interlocutorias, a concentragao dos atos, tudo, enfim, foi 

disciplinado com a intengao de imprimir maior celeridade ao processo. 

Deve-se salientar a importancia da efetiva aplicagao dos principios supra, de forma a 

tender aos fins colimados com a criagao dos Juizados Especiais, facilitando o acesso das 

partes a prestagao jurisdicional e a satisfagao imediata dessa prestagao, contribuindo ainda 

para o descongestionamento do juizo comum. 

E importante a aplicabilidade tecnica dos principios que orientam o procedimento dos 

processos em tramite pelos Juizados Especiais Civeis, pois a observancia desses principios 

pelo julgador, indubitavelmente, contribuira para o desenvolvimento dos orgaos e atendera 

aos fins visados com sua criagao. 

5.6 Importancia da aplicagao dos principios no ordenamento juridico brasileiro 

A problematica do Direito Processual Civil, na modernidade, gira em torno da busca 

da eficiencia do processo, ou seja, na aptidao do instrumental da justiga para propiciar uma 

resposta que corresponda a garantia que a ordem constitucional prometeu aos cidadaos, 

atraves da CF/88. 
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Com base nesse anseio de mudangas no Sistema Jurisdicional, surgiu, entao, a 

implantagao dos "juizados de pequenas causas" (art. 24, X, CF/88) ou "juizados de pequenas 

causas" (art. 24, X,CF/88) ou "juizados especiais civeis com competencia para atuar frente as 

causas de menor complexidade, segundo a Lei n° 9.099/95. 

Atraves da licao de Caetano Lagrastta Neto (1988, p. 96), percebe-se que: 

O juizado especial de pequenas causa representa acesso a justiga, isto e, 
adequagao dos anseios da populagao a uma justiga rapida, sem custas e sem 
formalismo, a fim de se evitar a coneentragao de litigiosidade e a violencia, 
capazes de induzir a justiga de mao propria, a barbarie, em suma ao acesso 
do direito. 

A Lei n° 9.099/95 em seu art 2° determina que o processo do Juizado Especial devera 

orientar-se pelos principios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Tais principios traduzem, pois, a ideologia inspiradora do novo instituto 

processual, por isso, sem compreende-los e sem guardar-lhes fidelidade, o aplicador do 

Direito nao estara habilitado para cumprir sua missao de pacificagao social. 

A professora Ada Pelegrini (1998, p. 22) elucida que: 

Os juizados brasileiros de pequenas causas nao refletem a temida justiga de 
segunda classe; mas representam um notavel instrumento de acesso a 
justiga. E, com isso, tem a Nagao, no momento exato em que caminha em 
diregao a plenitude democratica pela participagao, um instrumento de 
democracia pela participagao, um instrumento de democracia e de 
participagao na administragao da justiga. 

Do exposto, constata-se que a eficacia plena do Juizado Especial Civel so tem 

condigoes de ocorrer, se o aplicador da norma, ou seja, o juiz, e bem como as partes tiverem o 

devido conhecimento de seus principios inforrnativos e buscarem sua concretizagao dentro do 

procedimento, visando a resolugao dos conflitos existentes para garantia da propria harmonia 

social. 
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CONSIDEPvACOES FINAIS 

Verificou-se que o objetivo da pesquisa cientifica foi discutir didaticamente os 

prineipais aspeetos dos Juizados Especiais Civeis a luz da Lei n° 9.099/95, enfatizando a 

grande importancia dos principios informativos para assegurar a rapida e segura prestagao da 

tutela jurisdicional. 

Diante disso, observou-se como e inovadora a estrutura juridica dos Juizados Especiais 

Civeis, no que se refere a competencia, procedimento, participagao das partes e do juiz, 

objetivando a resolugao dos conflitos dentro do menor tempo possivel e com o minimo de 

gastos para as partes. 

A pesquisa cientifica procurou analisar a norma legal que disciplinou a tematica, qual 

seja, a Lei n° 9.099/95, ressaltando a compreensao dos principios informativos, que permeiam 

todo o seu texto, destacando que somente atraves da correta aplicagao destes frente ao Juizado 

Especial Civil tornar-se-a possivel assegurar a Justiga ao caso concreto. 

Assim, a metodologia utilizada no trabalho investigativo baseou-se na pesquisa 

bibliografica, atraves da consulta a diversos autores e juristas especializados nas questoes do 

juizado especial civil, alem do estudo criterioso da legislagao pertinente visando a 

compreensao dos principios no ambito juridico brasileiro. 

Constatou-se, portanto, que na seara dos Juizados Especiais Civeis o processo e 

gratuito e se instaura com a apresentagao do pedido, escrito ou oral, a Secretaria. Nao ha 

necessidade de advogado, salvo nas causas superiores a 20 salarios minimos e o Ministerio 

Publico intervem sempre que necessario ao cumprimento da lei, nos casos previstos no CPC 

(art. 81 a 85) e no art. 11 da Lei n° 9.099/95. 

Do exposto, resta induvidosa a importancia da Lei dos Juizados Especiais Civeis a fim 

de tornar a Justiga brasileira mais celere e, sobretudo, democratica. 
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A celeridade resulta da simpHficaeao do procedimento, da instrumentalidade das 

formas (repulsa ao formalismo exacerbado), da busca pela solucao dos litigios de forma 

amigavel. Tamanha a importancia que a Lei 9.099/95 deu a busca pela rapida solucao dosa 

conflitos que positivou o principio da celeridade. Registrou-se que, referido principio nao se 

encontra expresso em nenhuma outra norma legal, nesta qualidade. 

Outra norma de salutar relevo foi a que possibilitou as partes a prerrogativa de 

formularem suas pretensoes em juizo sem a assistencia de advogado, nas causas cujo valor 

nao ultrapasse 20 (vinte) salarios minimos. O jus postulandi conferiu efetividade ao principio 

da inafastabilidade do controle jurisdicional, um dos principios mais importantes que se 

encontram positivados na Carta Politica de 1988. Como corolario logico dessa assertiva, 

afirmou-se que a norma de maior relevo na Lei 9.099/95 foi a que albergou o jus postulandi 

Para se saber a real importancia de uma Lei, nao basta render reverencias aos seus 

dispositivos e finalidades. E preciso que a mesma encontre respaldo social. E nesse ponto, a 

Lei dos Juizados Especiais Civeis nao deixa a dever. E tao grande o seu acolhimento por parte 

da populacao, que os Juizados Especiais sao procurados para resolver litigios que refogem a 

sua competencia, tais como agoes trabaMstas, de alimentos e de investigacao de paternidade. 

Nao se trata de uma Lei perfeita, ate porque e fruto do labor humano, mas com grande 

respaldo popular. 
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LEI N 9 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Dispoesobw osJuizados Especiais Civeis e Criminals e da outrasprovidencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Let: 

CUpfrULO I 
DISPOSIQOES GERAIS 

A r t l e Os Juizados Especiais Civeis e Criminals, orgaos da Justica Ordinaria, 
serao criados pela Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e pelos Estados, 
para conciliacao, processo, julgamento e exeeucao, nas causas dc sua competencia. 

Art . 2° O processo oricntar-sc-a pelos criterios da oralidade, simplicidadc, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 
possivel, a conciliacao ou a transacao. 

CAPITULO n 

Dos JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS 

Segaol 
Da Competencia 

Art . 3 s O Juizado Especial Civel tem competencia para conciliacao, 
processo e julgamento das causas civeis de menor complexidade, assim 
consideradas: 

I - as causas cujo valor nao exceda a quarenta vezes o salario minimo; 
I I - as enumeradas no art. 275, inciso I I , do Codigo de Processo Civil; 
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I I I - a acao de despejo para uso proprio; 
IV - as acoes possessorias sobre bens imoveis de valor nao excedente ao 

fixado no inciso I deste artigo, 

§ I s Compete ao Juizado Especial promover a exeeucao: 

I - dos seus julgados; 
I I - dos tftulos executivos extrajudiciais, no valor de ate quarenta vezes 

o salario minimo, observado o disposto no § I s do art. 8* desta Lei . 

§ 2s Ficam exclufdas da competencia do Juizado Especial as causas de 
natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Publica, e 
tambem as relativas a acidentes de trabalho, a residues e ao estado e capacidade 
das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

§ 3* A opcao pelo procedimento previsto nesta Lei important em re-
nuncia ao credito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 
hipotese de conciliacao. 

Art. 4* E competente, para as causas previstas nesta Lei, ojuizado do foro: 

I - do domicflio do reu ou, a criterio do autor, do local onde aquele 
exerca atividades profissionais ou economicas ou mantenha estabelecimento, 
filial, agenda, sucursal ou cscritorio; 

I I - do lugar onde a obrigacao deva ser satisfeita; 
I I I - do domicflio do autor ou do local do ato ou fato, nas acoes para 

reparaclo de dano de qualquer natureza. 

Paragrafo unico. Em qualquer hipotese, podera a acao ser proposta no 
foro previsto no inciso I deste artigo. 

SegaoE 
DoJuiz, dos Concitiadores e dosJukes Leigos 

Art. 5 s O juiz dirigira o processo com liberdade para dcterminar as 
provas a serem produzidas, para aprecia-las e para dar especial valor as regras 
de experiencia comum ou tecnica. 

Art . 6 e O ju iz adotara em cada caso a decisao que rcputar maisjusta e 
equanime, atendendo aos fins sociais da lei e Is exigencias do bem comum. 
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A r t . 7 s Os conciliadores e juizes leigos sao auxiliares da Justica, re-
crutados, os primeiros, preferentemente, entre os bachareis em Direito, e os 
segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiencia, 

Paragrafo unico. Os juizes leigos ficario impedidos de exercer a advocacia 
perante os Juizados Especiais, enquanto no desempenho dc suas funcoes. 

SefaoM 
Das Partes 

Art . 8 a Nao poderao ser partes, no processo institufdo por esta Lei, o 
incapaz, o preso, as pessoas jun'dicas de direito publico, as ernpresas publicas 
da Uniao, a massa falida e o insolvente civil. 

§ l e Somente as pessoas fisicas capazes serao admitidas a propor acao 
perante o ju izado Especial, exclufdos os cessionaries de direito de pessoas 
jun'dicas. 

*Lei n° 9.841, de 05/10/99, art. 38: Aplica-se as microempresas-
o disposto no § I s do art. 8° da Lei n'-' 9.099, de 26 de sctcmbro dc 
1995, passando essas ernpresas, assim como as pessoas fisicas capazes a 
serem admitidas a proporem acao perante ojuizado Especial, exclufdos 
os cessionaries dc direito de pessoas jun'dicas. 

§ 29 O maior de dezoito anos podera ser autor, independentcmente 
de assistencia, inclusive para fins de conciliacao. 

A r t . 98 Nas causas de valor ate vinte salarios minimos, as partes com-
pareccrao pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor 
superior, a assistencia c obrigatoria. 

§ 1 B Sendo facultativa a assistencia, se uma das partes comparecer as-
sistida por advogado, ou se o reu for pessoa juridica ou firma individual, tera 
a outra parte, se quiser, assistencia judiciaria prestada por orgao institufdo 
jun to ao Juizado Especial, na forma da Lei local, 

§ 2" O juiz alertara as partes da convcnicncia do patrocfnio por advogado, 
quando a causa o recomendar. 

§ 3* O mandato ao advogado podera ser verbal, salvo quanto aos poderes 
especiais. 
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§ 4° O reu, sendo pessoa juridica ou titular de firma individual, podera 
ser representado por preposto credenciado. 

Art . 10. Nao se admitira, no processo, qualquer forma de intervencao 
de terceiro nem de assistencia. Admitir-se-a o litisconsorcio. 

Art. 11.0 Ministerio Publico intervira nos casos previstos em Lei. 

SegaoW 
Dos Atos Processuais 

Art . 12. Os atos processuais serao publicos e poderao realizar-se em 
horario noturno, conforme dispuserem as normas de organizacao judiciaria. 

Art. 13. Os atos processuais serao validos sempre que preencherem as 
finalidades para as quais forem realizados, atendidos os criterios indicados 
no art. 2° desta Lei. 

§ I s Nao se pronunciara qualquer nulidade sem que tenha havido 
prejuizo. 

§ 2* A pratica de atos processuais em outras comarcas podera ser soli-
citada por qualquer meio idoneo de comunicacao. 

§ 3* Apenas os atos considcrados essenciais serao registrados resumida-
mentc, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. 
Os demais atos poderao ser gravados em fita magnetica ou cquivalente, que 
sera inutilizada apos o transito em julgado da decisao. 

§4 'As normas locais disporao sobre a conservacao das pecas do processo 
e demais documentos que o instruem. 

Secdo V 
Do Pedido 

Art. 14. O processo instaurar-se-a com a apresentacao do pedido, escrito 
ou oral, a Secretaria do Juizado. 

§ I 9 Do pedido constarao, dc forma simples e em linguagem acessfvel: 

I - o nome, a qualificacao e o endcreco das partes; 
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I I - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 
I I I - o objeto e seu valor. 

§ 2 9 E licito formular pedido generico quando nao for possivel de-
terminar, desde logo, a extensao da obrigacao. 

§ 3 B O pedido oral sera reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, 
podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formularios impressos. 

Ar t . 15. Os pedidos mencionados no art. 3 s desta Lei poderao ser 
alternatives ou cumulados; nesta ultima hipotese, desde que conexos e a 
soma nao ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. 

Ar t . 16. Registrado o pedido, independentcmente de distribuicao e 
autuacao, a Secretaria do Juizado designara a sessao de conciliagao, a realizar-se 
no prazo dc quinzc dias. 

Ar t . 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-a, 
desde logo, a sessao de conciliacao, dispensados o registro previo dc pedido 
e a citacao. 

Paragrafo unico. Havendo pedidos contrapostos, podera ser dispensada 
a contestacao formal e ambos serao apreciados na mesma sentenca. 

Secdo VI 
Das Citagoes e Intimagoes 

Art. 18. A citacao far-se-a: 

I - por corrcspondcncia, com aviso de recebimento em mao propria; 
I I - tratando-se de pessoa juridica ou firma individual, mediante entrega 

ao encarregado da rccepcao, que sera obrigatoriamente identificado; 
I I I - sendo necessario, por oficial de justica, independentcmente de 

mandado ou carta prccatoria. 

§ l e A citacao contera copia do pedido inicial, dia e hora para compareci
mento do citando e advertencia de que, nao comparecendo este, considcrar-se-
ao verdadeiras as alegacoes iniciais, e sera proferidojulgamento, de piano. 

§ 2 9 Nao se fari citagao por edital. 
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§ 3 s O comparecimento espontaneo suprira a falta ou nulidade da citacao. 

Art . 19. As intimagoes serao feitas na forma prevista para citacao, ou 
por qualquer outro meio idoneo de comunicagao. 

§ I s Dos atos praticados na audieneia, considerar-se-ao desde logo cientes 
as partes. 

§ 2 s As partes comunicarao aojufzo as mudancas de endereco ocorridas 
no curso do processo, reputando-se eficazes as intimagoes enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausencia da comunicagao. 

Secao VII 
DaRevelia 

Art . 20. Nao comparecendo o demandado a sessao de conciliagao ou a 
audieneia de instrugao ejulgamento, reputar-se-ao vcrdadeiros os fatos alegados 
no pedido inicial, salvo se o contrario resultar da convicgao do juiz . 

Secao VIE 
Da Conciliacao e do Juizo Arbitral 

Art . 21. Aberta a sessao, o juiz togado ou leigo csclarecera as partes 
presentcs sobre as vantagens da conciliagao, mostrando-lhes os riscos e as 
conseqi'iencias do litfgio, cspecialmente quanto ao disposto no § 3- do art. 3° 
desta Lei. 

Art . 22. A conciliagao sera conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por 
conciliador sob sua orientagao. 

Paragrafo unico. Obtida a conciliagao, esta sera rcduzida a escrito e ho-
mologada pclojuiz togado, mediante sentenga com cficacia de titulo executive 

Art. 23. Nao comparecendo o demandado, ojuiz togado proferini sentenga. 

Art . 24. Nao obtida a conciliagao, as partes' pttderao optar, de comum 
acordo, pelojufzo arbitral, na forma prevista nesta Lei. 

§ P O Juizo arbitral considerar-se-a instaurado, independentemcnte 
de termo de compromisso, com a escolha do arbitro pelas partes. Se este nao 
estiver presente, o ju i z convoca-lo-a e designara, de imediato, a data para a 
audieneia de instrugao. 
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§ 2" O arbitro sera escolhido dentre os Juizes leigos. 

Art . 25. O arbitro conduzira o processo com os mesraos criterios do 
Juiz, na forma dos arts. 5- e 6° desta Lei, podendo decidir por eqiiidade. 

Art. 26. Ao termino da instrugao, ou nos cinco dias subsequentes, o arbitro 
apresentara o laudo ao juiz togado para homologagao por sentenga irrecorrivel. 

SegaoDL 
Da Instrugao eJulgamento 

Art. 27. Nao institufdo o Juizo arbitral, proceder-se-a imediatamente a au
dieneia de instrugao ejulgamento, desde que nao resulte prejuizo para a defesa. 

Paragrafo unieo. Nao sendo possfvel a sua realizagao imediata, sera a 
audieneia designada para um dos quinze dias subsequentes, cientes, desde 
logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. 

Art. 28. Na audieneia de instrugao ejulgamento serao ouvidas as partes, 
colhida a prova e, em seguida, proferida a sentenca. 

Art . 29. Serao decididos de piano todos os inciclentes que possam in-
terferir no regular prosscguimento da audieneia. As demais qucstoes serao 
decididas na sentenga. 

Paragrafo unico. Sobre os documentos aprcsentados por uma das partes, 
manifestar-sc-a imediatamente a parte eontraria, sem interrupgao da audieneia. 

SegaoX 
Da Resposta do Rett 

Art. 30. A contestagao, que sera oral ou escrita, contera toda materia dc 
defesa, exceto arguigao dc suspeigao ou impedimento do ju iz , que se proces-
sara na forma da legislagao em %'igor. 

Art . 31 . Nao se admitira a reconvengao. E lfcito ao reu, na contestagao, 
formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3° desta Lei, desde que fun-
dado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvcrsia. 

Paragrafo unico. O autor podera responder ao pedido do reu na propria 
audieneia ou requerer a designagao da nova data, que sera desde logo fixada, 
cientes todos os presentes. 
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SecaoXI 
Dm Provas 

Art, 32. Todos os meios de prova moralmente Iegftimos, ainda que nao 
especificados em Lei, sao habeis para provar a veracidade dos fatos alegados 
pelas partes. 

Art. 33. Todas as provas serao produzidas na audieneia de instrugao e 
julgamento, ainda que nao requeridas previamente, podendo o j u i z limitar 
ou excluiras que considerar excessivas, impertinentes ou protelatorias. 

A r t . 34. As testemunhas, ate o maximo de tres para cada parte, com-
parecerao a audieneia de instrucao ejulgamento levadas pela parte que as 
tenha arrolado, independentcmente de intimagao, ou mediante esta, se assim 
for requerido. 

§ 1B O requerimento para intimacao das testemunhas sera apresentado a 
Secretaria no minimo cinco dias antes da audieneia de instrucao ejulgamento. 

§ 2 5 Nao comparecendo a tcstcmunha intimada, ojuiz podera dctcrminar 
sua imediata conducao, valcndo-sc, se necessario, do concurso da forca piiblica. 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, ojuiz podera inquirir tecnicos 
dc sua confianca, permitida as partes a aprescntacfio de parecer tecnico. 

Paragrafo unico. No curso da audieneia, podera ojuiz , de offcio ou a 
requerimento das partes, rcalizar inspecao cm pessoas ou coisas, ou determinar 
que o faca pessoa de sua confianca, que Ihe relatara informalmcntc o verificado. 

Art. 36. A prova oral nao sera rcdtizida a escrito, devendo a sentenca 
refcrir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. 

Art. 37. A instrucao podera ser dirigida porjuiz leigo, sob a supervisao 
dejuiz tog-ado. r 

SecaoXU 
Da Sentenca 

Art . 38. A sentenca mencionara os elcmentos de conviccao do juiz , 
com breve restimo dos fatos relevantes ocorridos cm "audieneia, dispensado 
o relatorio. 
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Paragrafo unico. Nao se admitira sentenca condenatoria por quantia 
iliquida, ainda que generico o pedido. 

Art . 39. E ineficaz a sentenca condenatoria na parte que exceder a alcada 
cstabelecida nesta Lei. 

Art . 40. Ojuiz leigo que tiver dirigido a instrucao proferini sua decisao c 
imediatamente a submetera ao Juiz togado, que podera homologa-h, profcrir 
outra em substituicao ou, antes de se manifestar, determinar a realizagao de 
atos probatorios indispensaveis. 

Ar t . 41. Da sentenca, excetuada a homologatoria de conciliacao ou 
laudo arbitral, cabera recurso para o proprioJuizado. 

§ l 9 O recurso sera julgado por uma turma composta por tresjufzes 
togados, em cxercicio no primeiro grau de jurisdicao, reunidos na sede 
do Juizado. 

§ 2" No recurso, as partes serao obrigatoriamentc reprcscntadas por 
advogado. 

Ar t . 42. O recurso sera intcrposto no prazo de dcz dias, contados da 
ciencia da sentenca, por pelicao cscrita, da qual conslarao as razoes e o pedido 
do recorrcnte. 

§ 1" O preparo sera fcito, independentcmente de intimagao, nas quarenla 
e oito horas seguintes a intcrposigao, sob pena dc desergao. 

§ 2 9 Apos o preparo, a Secretaria intimara o recorrido para ofereccr 
resposta cscrita no prazo de dcz dias. 

Art. 43. O recurso teni somente efeito devohuivo, podendo ojuiz dar-lhc 
efeito suspensivo, para cvitardano irrcparavel para a parte. 

Art . 44. As partes poderao rcqucrer a transcrigao da gravagao da fita 
magnctica a que alude o § 3- do art. 13 desta Lei, correndo por conta do re-
querentc as despesas respectiras. 

Ar t . 45. As partes seriio intimadas da data da sessao de julgamento. 

Art . 46. Ojulgamento cm segunda instaucia constani apenas da ata, com 
a indicagao suficiente do processo, fundamentagao sucinta e parte dispositiva. 
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Se a sentenca for confirmada pelos proprios fundamentos, a sumuta do julga
mento senira de acordao. 

Art . 47. (Vetado). 

SegaoXM 
Dos Embargos de Dedaracao 

Art. 48. Caberao embargos de dedaracao quando, na sentenca ou acordao, 
houver obscuridade, contradicao, omissao ou duvida, 

Paragrafo unico. Os erros materials podem ser corrigidos de oficio. 

Art . 49. Os embargos de dedaracao serao interpostos por escrito ou 
oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciencia da decisao. 

Art. 50. Quando interpostos contra sentenca, os embargos de dedaracao 
suspenderao o prazo para recurso. 

Secao XW 

Da Extingao do Processo sem Julgamento do Merito 

Art. 51. Extingue-sc o processo, alem dos casos previstos em Lei: 
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiencias do 

processo; 
I I - quando inadmissi'vel o procedimento institufdo por esta Lei ou 

seu prosseguimento, apos a conciliacao; 
I I I - quando for reconhecida a incompetencia territorial; 
IV - quando sobrcvicr qualquer dos impedimentos previstos no art. 8° 

desta-Lei; 
V - quando, falccido o autor, a habilitacao dcpender dc sentenca ou 

nao se der no prazo dc trinta dias; 
VI -quando, falccido o reu, o autor nao promover a citacao dos succssores 

no prazo dc trinta dias da ciencia do fato. 

§ I 9 A extincao do processo independent, chv'qualquer hipotese, de 
previa intimacao pessoal das partes. 

§ 2 s No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausencia 
decorre de forca maior, a parte podera ser isentada, pelo juiz , do pagamento 
das causas. 
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Secao XV 
Da Exeeucao 

Art . 52. A exeeucao da sentenca processar-se-a no propr io Juizado, 
aplicando-se, no que couber, o disposto do Codigo de Processo C i v i l , com as 
seguintes alteracoes: 

I - as sentencas serao necessariamente lfquidas, contendo a conversao 
em Bonus do Tesouro Nacional - BTN ou fndice equivalente; 

I I - os calculos de conversao de indices, de honorarios, de juros e de 
outras parcelas serao efetuados por servidorjudicial; 

I I I - a intimacao da sentenca sera feita, sempre que possfvel. na propria 
audieneia em quer for proferida. Nessa intimacao, o vencido sera instado a 
cumprir a sentenca tao logo ocorra seu transito em julgado, e advertido dos 
efeitos do seu descumprimento (inciso V) ; 

I V - nao cumprida voluntariamente a sentenca transitada a n julgado, e 
tendo havido solicitacao do interessado, que podera ser verbal, proceder-sc-a 
desde logo a exeeucao, dispensada nova citacao; 

V - nos casos de obrigacao dc cntregar, de fazer, ou de nao Fazer, ojuiz, 
na sentenca ou na fase de exeeucao, cominara multa diaria, arbitrada de acordo 
com as condicoes economicas do devedor, para a hipotese dc inadimplemcnto. 
Nao cumprida a obrigacao, o credor podera requerer a elevacaoda multa ou 
a transformacao da condenacao em perdas e danos, que o j u i z d e imediato 
arbitrara, seguindo-se a exeeucao por quantia certa, inclufda a multa vencida 
dc obrigacao de dar, quando evidenciada a malicia do devedor na exeeucao 
dojulgado; 

V I - na obrigacao de fazer, ojuiz pode determinar o cumprimento por 
outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob 
pena dc multa diaria; 

V I I - na alicnacao fonjada dos bens, ojuiz podera autorizar o devedor, 
o credor ou terceira pessoa idonca a tratar da alicnacao do bem penhorado, a 
qual se aperfeicoanl em juizo ate a data Fixada para a praca ou leilao. Sendo o 
prcco inferior ao da avaliacao, as paries serao ouvidas. Se o pagamento nao 
for it vista, seni oferecida caucao idonca, nos casos dc alicnacao dc bem movel 
ou hipotecado o imovel; 

V I I I - e dispensada a publicacao de editais em jornais, quando se tratar 
de alicnacao de bens de pequeno valor; 

I X - o devedor podera oferecer embargos, nos autos da exeeucao, 
versando sobre: 

a) falta ou nulidade da citacao no processo, se ele ocorreu A revelia; 
b) manifesto execsso de exeeucao; 
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c) erro de calculo; 
d) causa impeditiva, modifkativa ou extintiva da obrigacao, supervcni-

ente a sentenca. 

Art . 53. A execucao de tftulo executivo extrajudicial, no valor de ate 
quarenta salarios mfnimos, obedecera o disposto no Codigo de Processo Civil, 
com as modificacoes introduzidas por csta Lei. 

§ Efetuada a penhora, o devedor sera intimado a comparecer a 
audiencia de conciliacao, quando podera oferecer embargos (art. 52, I X ) , 
por escrito ou verbalmente. 

§ 2 s Na audiencia, sera buscado o meio mais rapido e eficaz para a 
solucao do litigio, se possivel com dispensa da alienacao judicial , devendo o 
conciliador propor, entre outras mcdidas cabfveis, o pagamento do debito a 
prazo ou a prestagao, a dacao em pag-amento ou a imediata adjudicacao do 
bem penhorado. 

§ 3 9 Nao apresentados os embargos em audiencia, ou julgados impro-
cedentes, qualquer das partes podera requerer ao juiz a adocao de uma das 
altcrnativas do paragrafo anterior. 

§ 4 s Nao encontrado o devedor ou incxistindo bens penhoraveis, o 
processo sera imcdiatamcntc cxtinto, devolvendo-se os documcntos ao autor. 

% o o X W 
DasDespesas 

Art . 54. O acesso aojuizado Especial independera, em primeiro grau 
dejurisdicao, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Paragrafo unico. O prcparo do recurso, na forma do § 1° do art. 42 desta 
Lei , comprecndera todas as despesas processuais, inclusive aquelas dis-
pensadas em primeiro grau dejurisdicao, ressalvada a hipotese de assistencia 
judiciaria gratuita. 

Art . 55. A sentenca de primeiro grau nao condenara o vencido em custas 
e hononirios de advogado, ressalvados os casos de litigancia de ma-fe. Em 
segundo grau, o recorrentc, vencido, pagan! as custas e honorarios de advogado, 
que serao fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenacao 
ou, nao havendo condenacao, do valor corrigido da,causa. 
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Paragrafo unico. Na execucao nao serao contadas custas, salvo quando: 

I - reconhecida a litigancia de ma-fe; 
I I - improcedentes os embargos do devedor; 
I I I - tratar-se de execucao de sentenca que tenha sido objeto de recurso 

improvido do devedor. 

SefaoXFII 
Dispodfoes Finais 

Art . 56. Instituido ojuizado Especial, serao implantadas as curadoritis 
necessarias e o servico de assistencia judiciaria. 

Ar t . 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, p o d e r a 
ser homologado, nojufzo competente, independentemente de termo, va len-
do a sentenca como tftulo executivo judicial. 

Paragrafo unico. Valera como tftulo extrajudicial o acordo celebrado 
pelas partes, por instrumento escrito, refercndado pcio orgao competente d o ' 
Ministerio Publico. 

Ar t . 58. As normas de organizacao judiciaria local poderao estender a 
conciliacao prevista nos arts. 22 c 23 a causas nao abrangidas por csta Le i . 

Ar t . 59. Nao se admidra acao rescisoria nas causas sujeitas ao p roccc l i -
mento instituido por esta Lei. 

CAPfruto I I I 
Dos Juiauaos ESPECIAIS CMMISAIS 

DISPOSICWES GERAIS 

Art . 60. Oju izado Especial Criminal, provido porjufzes togados o u 
togados e leigos, tem competencia para a conciliacao, ojulgamento e a execucao 
das infracocs penais de menor potencial ofensivo. 

Ar t . 61. Consideram-se infracoes penais de menor potencial o f e n s i v o , 
para os efcitos desta Lei, as contravencoes penais e os crimes a que a Le i c o m i n e 
pena maxima nao superior a um ano, excetuados os casos em que a Le i prevej a 
procedimento especial. 


