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RESUMO 

 

Na sociedade atual, a evolução e o desenvolvimento acarretam na geração de 
conflitos. Percebe-se que houve a necessidade de técnicas processuais 
diferenciadas e isto sugere entre outras coisas a simplificação dos 
procedimentos sendo uma solução para as demandas. Diante disso, o Estado 
– Juiz com a função de solucionar esses conflitos tem dificuldade em 
acompanhar a evolução dessa demanda gerando descrença na justiça devido 
a morosidade. Dessa forma, utilizou-se como metodologia a pesquisa 
bibliográfica que oportunizou a concretização dessa fundamentação teórica. 
Nessa perspectiva surge a criação dos Juizados Especiais com a premissa de  
fornecer solução rápida ás demandas mais simples tendo como suporte os 
enunciados do Fórum Nacional do Juizado Especial - FONAJE. Conclui-se que 
com o advento do Novo CPC, e com suas divergências não dissolva a força 
dos Juizados Especiais que possui técnicas processuais diferenciadas e a 
especificidade da simplificação dos procedimentos sendo uma solução para o 
sucesso das suas demandas e não percam os Juizados o que eles possuem 
de mais valioso: a naturalidade, a oralidade e a eficácia. 

 

Palavra-chave: Novo CPC; Juizado Especial Civil; FONAJE. 
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ABSTRACT 

 

In today's society, the evolution and development lead in generating conflict. It 
is noticed that there was a need for different procedural techniques and this 
suggests among other things simplifying procedures being a solution to the 
demands. Thus, the State - judge with the task of resolving these conflicts have 
difficulty in following the evolution of this demand creating disbelief in justice 
due to delays. Thus, it was used as methodology the literature that provided an 
opportunity to achieve this theoretical foundation. In this perspective comes the 
creation of Special Courts with the premise of providing quick solution to the 
most simple demands being supported by statements of the National Small 
Claims Forum - FONAJE. It was concluded that with the advent of the new 
CPC, and their differences do not dissolve the force of Special Courts which 
have different procedural techniques and the specificity of the simplification of 
procedures and a solution for the success of their demands and do not miss the 
Courts which they have more valuable: the naturalness, orality and 
effectiveness. 
 
 
Keyword: New CPC; Small Claims Civil; FONAJE. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, a evolução da tecnologia e o desenvolvimento das 

grandes cidades têm proporcionado grande crescimento no número e nos tipos 

de conflitos entre os indivíduos.  

Partindo do principio que o homem vive em sociedade e não há 

sociedade sem ordem, as relações sociais ao longo do tempo ficaram, mais, 

fortes, as relações de consumo mais numerosas, favorecendo por via de 

consequência a geração de conflitos. 

Diante dessa demanda surgiu o Estado com regras sociais originando o 

direito processual e a jurisdição, como forma de estabilizar os citados conflitos. 

Nesse contexto, o Estado-Juiz, que tem por função tutelar e solucionar 

os conflitos tem dificuldade em acompanhar essa evolução tornando-se 

ineficiente e demorada.  

Ainda ressalta Severo (2013) que gera descrença na justiça devido à 

morosidade e forçando o próprio Estado a buscar meios alternativos para que 

essa série de litígios seja resolvida sem ter que passar por longos e demorados 

processos até a obtenção de uma tutela jurisdicional.  

Percebe-se que houve a necessidade de técnicas processuais 

diferenciadas e isto sugere entre outras coisas a simplificação dos 

procedimentos sendo uma solução para as demandas.  

Na verdade, atualmente, o Estado-Juiz deixa de ser o único responsável 

pela resolução dos conflitos, promovendo meios alternativos aos litigantes, que 

possam facilitar o acesso à justiça sem passar pela demora e pelos altos 

custos de uma tutela jurisdicional convencional. 

Nessa perspectiva os Juizados Especiais-JEC surgem fundados no 

artigo 98 da Constituição Federal e através da Lei nº 9.099/95, revogando a Lei 

nº 7.244/84 (tratava dos outrora denominados Juizados de Pequenas Causas). 
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Logo no artigo primeiro, a Lei nº 9.099/95 elenca que “os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União, no 

Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, 

julgamento e execução, nas causas de sua competência”. 

Diante do exposto, o presente ensaio tem por intento apresentar uma 

breve abordagem a respeito dos Juizados Especiais conforme o novo Código 

de Processo Civil – CPC. O método de abordagem utilizado será o dedutivo e o 

método de procedimento, o monográfico. A temática será desenvolvida 

utilizando-se a técnica de documentação indireta, realizada a partir da pesquisa 

bibliográfica. 
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1 HISTÓRICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 
 

Buscando subsídios teóricos para fundamentar o histórico dos Juizados 

Especiais, deparamo-nos com Friedman (1984, p.58) ressaltando que “o 

primeiro órgão com atribuição especial para cuidar das “pequenas causas” 

surgiu, nos Estados Unidos da América, em 1913, sendo denominada 

poorman’scourt1”. 

Antes da referida experiência americana, Moraes (1998, p. 61) menciona 

“as “CountryCourts”, as quais foram criadas em 1846 na Inglaterra”. Tais 

instituições substituíram as Cortes locais e proporcionavam aos jurisdicionados 

uma justiça mais célere e baixo custo.  

Considerando o sistema de Juizados de Pequenas Causas, 

parafraseando Pinto (2008) salienta que foi baseado na experiência nova-

iorquina e ressalta que a transição para a realidade brasileira ocorreu de forma 

consciente e o objetivo principal era solucionar pequenos desentendimentos. 

Cabe ainda acrescentar que, antes de 1984, de acordo com Pinto (2008, 

p.01) “nosso Juizado de Pequenas Causas não era jurisdicionais tendo, pois, 

poder de atuação limitado à condução de conciliações entre as partes e à 

realização de arbitramentos, caso os litigantes assim concordassem” foi 

legalizado mediante a Lei nº 7244/84.  

Os Juizados Especiais Cíveis conforme Bonadia Neto, (2006), foram 

criados através da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995, com vistas a atender 

o comando previsto no art. 98, I da Constituição Federal de 1988, após sua 

criação, se tornou um dos mais importantes segmentos da máquina judiciária 

brasileira, por suas qualidades de justiça célere, acessível e eficiente. 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes 
togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, 
o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, 

                                                           
¹corte dos homens pobres 
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nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 

 

Não obstante a facultatividade da sua criação, tal instituto ganhou 

grande abrangência nos Estados brasileiros, em função do sucesso que tal 

causa teve perante os jurisdicionados, especialmente em causas relacionadas 

ao direito do consumidor.  

Com o sucesso dos Juizados de Pequenas Causas, a Constituição 

Federal instituiu os Juizados Especiais, através de seu art. 98, inciso I, tratando 

expressamente de sua competência para a conciliação, bem como para tratar 

de causas cíveis de menor complexidade e de causas penais de menor 

potencial ofensivo. 

Assim, com a previsão constitucional, o legislador regulamentou os 

Juizados Especiais dos Estados, através da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se ainda 

que, com a Emenda Constitucional nº 22, de março de 1999, a figura do 

juizado foi levada à esfera federal, encontrando regulamentação com a lei 

10.259/01. 

Abreu (2004) afirma que a ideia propagou-se rapidamente, tendo em 

vista o êxito obtido com a experiência dos Juizados de Pequenas Causas na 

Comarca de Rio Grande do Sul em 1982 por iniciativa do Desembargador 

Antonio Guilherme Tanger Jardim. Em seguida, passou, então, por um 

processo de institucionalização com a edição da Lei n° 7.244/84. 

 

1.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

 

Dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95: “O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível à conciliação ou a transação.”.  
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1.1.1 Princípio da oralidade 

 

 

O princípio da oralidade é aquele que busca, quando for possível, a 

realização dos atos processuais de forma oral. Todavia, não se deve confundir 

oralidade com utilização da escrita, já que o processo é oral, e não verbal, ou 

seja, na prática dos atos processuais deve prevalecer a comunicação oral, 

embora possa estes atos ser reduzidos a escrito.  

A oralidade nos Juizados Especiais manifesta-se, segundo Chimenti 

(2009, p. 7), em diversas hipóteses dentro do processo, tais como: a 

possibilidade de se outorgar mandato verbalmente; o registro somente dos atos 

essenciais escritos e a gravação dos demais em fita magnética; a prerrogativa 

de o pedido inicial ser oral e reduzido a termo pela Secretaria do Juizado; 

assim como também pode ser oral a contestação; a faculdade de se iniciar a 

execução por simples pedido verbal e dos embargos de declaração pode ser 

interpostos oralmente.  

Para Figueira Júnior (2006, p. 35-39), o princípio da oralidade se divide 

em outros subprincípios dos quais se destacam o princípio do imediatismo, da 

concentração dos atos, da física do juiz e da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias.  

Destaca o autor que o subprincípio do imediatismo consiste no dever do 

Juiz colher as provas diretamente, propor a conciliação e expor as questões 

controvertidas da demanda objetivando o seu rápido convencimento.  

Já o subprincípio da concentração dos atos é aquele em que os atos, ou 

audiências, devem ser concentrados em uma única etapa ou em audiências 

próximas, as audiências são denominadas conciliação, instrução e julgamento, 

mas nada obsta que a primeira seja a tentativa de conciliação, designando-se a 

posteriori audiência de instrução e julgamento. Ainda que, na pratica não 

funcione assim. 

Quanto ao subprincípio da imutabilidade ou identidade física do juiz, diz 

respeito à necessidade de o juiz conduzir o processo do início ao fim, pois está, 

logicamente, mais habilitado para julgá-lo, pois participou da instrução do feito. 
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Ainda vale ressaltar que a Constituição de 1988 criou a figura do juiz 

leigo. Embora o termo “leigo” remeta a alguém com pouco ou nenhum 

conhecimento de determinada área, o juiz leigo precisa ter formação em 

Direito, precisa estar inscrito na Ordem de Advogados e ainda precisa possuir 

ao menos dois anos de atuação na área jurídica.  

De acordo com o sitio eletrônico2 do FONAJE encontramos o texto do 

desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Rêmolo 

Letteriello na qual esclarece que a atuação do Juiz Leigo como conciliador, 

simboliza a participação popular na administração da justiça. 

Por fim, destaca que o subprincípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias, ao contrário do que prevê o procedimento comum, é o que veda 

às partes recorrerem das decisões interlocutórias, princípio insculpido 

justamente na necessária celeridade que orienta o processo previsto pela Lei n. 

9.099/95.  

 

1.1.2 Princípio da Simplicidade 

 
 
 

Desse princípio decorre a noção de rapidez e agilidade na forma mais 

simplificada possível, sem submissão aos entraves e fórmulas convencionais 

do procedimento comum.  

Para Santos e Chimenti (2005, p. 53), “[...] a Lei 9.099/95 demonstra que 

a maior preocupação do operador do sistema dos Juizados Especiais deve ser 

a matéria de fundo, a realização da justiça de forma simples e objetiva”.  

Destacam os mesmos autores, como exemplo de simplificação do 

processo, que a citação postal das pessoas jurídicas de direito privado é 

efetivada pela simples entrega da correspondência ao encarregado da 

recepção (art. 18, II), diferentemente do Código de Processo Civil que impõe a 

entrega para pessoa com poderes de gerência ou administração. 

                                                           
2 FONAJE. Disponível em: http://www.amb.com.br/fonaje/?p=36. Acesso em 02 de set. 2016. 
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1.1.3 Princípio da Informalidade 

 

 

Busca-se com o princípio da informalidade o rompimento das 

formalidades habituais da documentação processual. Assim, pode-se dizer que 

tanto o princípio da informalidade quanto o princípio da simplicidade visam 

atingir os objetivos da lei sem apego às exigências formais do processo.  

Ensina Abreu (2008, p. 216), citando Weber Martins Batista e Luiz Fux:  

Nos princípios da simplicidade e informalidade está encartado 
o da instrumentalidade das formas. A relação processual, por 
isso mesmo, somente pode ser invalidada por razões 
instransponíveis, sobrelevando sempre a questão de fundo, 
comprometida com os fins de justiça do processo.  

 

Para Santos e Chimenti (2005, p. 55):  

 

a informalidade permite que o ato processual seja praticado de 
forma a dar agilidade ao processo. A forma do ato processual 
deixou de ser um fim em si mesmo para estar a serviço da 
aplicação do direito. Um exemplo bem ilustrativo dessa prática 
é a intimação dos atos processuais por telefone, com a devida 
certificação nos autos ou no sistema informatizado, onde 
houver o que ocorre quando há necessidade de redesignação 
de audiência, intimação para nova perícia, intimação de 
testemunhas etc. Se o ato não causar prejuízo para nenhuma 
das partes e atingir sua finalidade, será válido e produzirá seus 
efeitos.  

 

A informalidade trazida pela Lei n. 9.099/95 não significa desrespeito ao 

processo, mas simplificação dos entraves e excessos do processo formal.  

 

1.1.4 Princípio da Economia Processual 

 

Este princípio visa à obtenção da prestação jurisdicional da forma mais 

concentrada possível e com o mínimo de atos processuais, tornando assim o 

procedimento mais célere.  
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Segundo Silva (2006. p. 8), em respeito a esse princípio, somente é 

admissível um único recurso contra as decisões proferidas pelo juiz de primeira 

instância.  

 

1.1.5 Princípio da Celeridade 

 

 

Não há entre os princípios norteadores dos juizados especiais um que 

seja mais ou menos importante, mas, com certeza, o princípio da celeridade foi 

o que serviu de norte para a Lei n. 9.099/95.  

A palavra celeridade origina-se do latim celeritate, que vem a ser a 

qualidade de célere, de veloz, de ligeiro, de rápido.  

A celeridade não é somente um princípio, mas, sobretudo, um direito 

fundamental que encontra respaldo no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, onde a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação.  

O princípio da celeridade é ainda uma garantia das partes, segundo a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto 

de San José da Costa Rica, que foi ratificado pelo Brasil através do Decreto n. 

678 de 06/11/1992, tornando-se lei interna. Extrai-se de seu artigo 8º:   

Garantias judiciais. 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por 
um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou pra que se 
determinem seus direito ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.  

 

Na Lei n. 9.099/95 há vários dispositivos que explicitam a celeridade do 

procedimento, servindo como exemplo os seguintes: artigo 17 – dispõe sobre a 

possibilidade de se instaurar a imediata conciliação quando ambas as partes 

comparecerem ao Juizado; artigo 18, § 2º - não permite a citação por edital; art. 
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23 – não comparecendo o demandado o juiz proferirá sentença; artigo 28 – na 

audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhidas às 

provas e proferida a sentença; artigo 31 – não será admitida a reconvenção. 

Nota-se que dentre outros tantos dispositivos, tem-se como princípio básico os 

Juizados Especiais Cíveis a própria celeridade processual.  

Nogueira (1996, p. 73) ensina que:  

O princípio da celeridade está intimamente ligado à própria 
existência dos Juizados Especiais, que requerem soluções 
rápidas dos problemas que lhes estão afetos, pois, sem 
celeridade, não haverá justiça rápida e satisfatória. Contudo, 
justiça célere não quer dizer que o conflito seja resolvido de 
imediato, mas com urgência.  

 

Da análise dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis e, 

segundo Silva (2006, p. 9), na prática, os juízes vêm demonstrando certa 

resistência na aplicabilidade dos princípios acima elencados, causando, assim, 

uma sensível retração no desenvolvimento do órgão, obstruindo a celeridade 

dos atos processuais e retardando a prestação jurisdicional.  

Para o autor, não se pôde permitir que os julgadores transformassem o 

Juizado Especial em mais um órgão da Justiça comum, dilatando as fases do 

procedimento, em razão dos equívocos abaixo apontados:  

 inquirindo testemunhas pelo sistema tradicional, 
datilografando os termos dos depoimentos prestados, 
quando deveriam ser gravados pelo sistema de gravação 
magnética;  

 permitindo a realização de perícias técnicas, o que não é 
recomendado pelo procedimento, e sim tão-somente a 
perícia informal;  

 declinando da competência, ainda que para outro Juizado 
Especial Cível, quando deveria extinguir o feito quando não 
for da sua competência a apreciação da causa;  

 abrindo-se vista dos autos à parte contrária para 
manifestar-se sobre documentos acostados aos autos, 
quando o momento oportuno para esse fim é na audiência 
de instrução e julgamento;  

 recebendo recursos não previstos na legislação que regula 
o procedimento das ações de competência dos Juizados 
Especiais Cíveis;  

 suscitando conflito negativo de competência, quando 
deveria extinguir o feito concluindo que não é de sua 
competência a apreciação da causa;  
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 indeferindo a petição inicial de reclamação que visa à 
reparação de danos causados em apartamento em 
decorrência de vazamentos hidráulicos ou esgotos, por 
entender complexa a ação e a possível necessidade de 
realização de prova pericial, quando deveria permitir a 
realização de audiência conciliatória das partes, pois 90% 
dessas ações termina em acordo, etc. (SILVA, 2006, p. 9).  

 

Conclui-se que a celeridade, a simplificação e a objetividade dos 

processos que tramitam pelo microssistema dos juizados especiais formam o 

grande diferencial da lei com relação ao processo civil comum. 
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2 DO ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

 
 

Não se pode iniciar a exposição deste trabalho, no tocante ao 

surgimento dos Juizados Especiais, sem se falar, inicialmente, em acesso à 

Justiça.  

De acordo com Cappelletti e Garth (1998, p.12), o Estado inicialmente 

possuía uma posição passiva e servia apenas como um instrumento para 

resguardar direitos já existentes, ou seja, impedir que tais direito fossem 

infringidos por terceiros. 

As possibilidades econômicas das partes não eram objeto de 

preocupação do Estado. Ressaltam Cappellettie Garth (1998, p.09) “[...] a 

teoria era que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito natural”, os 

direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para sua proteção” 

e somente aquele que pudesse arcar com os custos de sua demanda é que 

poderia contar com o auxílio da justiça. 

Ainda segundo os autores, “o conceito de acesso à justiça tem sofrido 

uma transformação importante, correspondente a uma mudança equivalente no 

estudo e ensino do processo civil” e com o desenvolvimento da sociedade 

moderna e o surgimento de novos direitos, humanos e sociais, que nasce a 

necessidade de uma posição mais ativa e intervencionista do Estado.  

Nesse contexto, o Estado passa a ser o responsável pela solução dos 

litígios, e a sociedade exige dele mais iniciativas que proporcione a todos o 

acesso à justiça frente aos novos direitos e aos novos conflitos emergentes na 

sociedade contemporânea. Abreu (2008, p.25) corrobora destacando que “o 

acesso à justiça, de fato, tem sido uma das questões centrais do direito político 

e processual nas últimas décadas”. 

Diante de tais afirmações, Silva (2000, p. 150), enfatiza que o acesso à 

justiça é “o direito de buscar a proteção judiciária”. De acordo com essa 

abordagem Lamy e Rodrigues (2011, p. 205) afirma que “é a garantia de 



19 
 

acesso à justiça apontada como principal direito humano legitimamente 

garantido dentro do estado democrático de direito na busca da concretização 

de seus objetivos, em especial a tutela dos direitos fundamentais”.  

Dessa necessidade de proporcionar acesso à justiça é que surgiram os 

primeiros passos para a criação dos, até então, Juizados Especiais de 

Pequenas Causas. 
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3 A ESTRUTURA E PECULIARIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

Os Juizados Especiais Civis e Criminais, primeiramente, alterou a 

nomenclatura da própria lei, que até então era Juizado de Pequenas Causas, 

conferia um estado diminutivo frente a sua importância jurídico social.  

De acordo com Marinoni (2004) o mesmo ressalta que conflitos de 

menor complexidade por sua vez, apresentam certas peculiaridades, 

necessitando dotar a jurisdição de instrumento capaz de lidar com esse litígio, 

para que o conflito não entre na jurisdição.  

Apesar de certa oposição de alguns operadores jurídicos, Nogueira 

(1996) ressalta que havia aqueles que acreditavam que a novidade só lhes 

acarretaria mais trabalho sem remuneração extra, no entanto, outros não 

confiavam na própria eficácia para a sociedade e muitos advogados não se 

conformavam com a dispensa de sua presença na distribuição da justiça. 

O artigo 1º institucionaliza o Juizado Especial como órgão do poder 

Judiciário e confere a sua criação, e o artigo 2º, dos princípios norteadores, 

integram o Capítulo I - Disposições Gerais. A esfera penal está inserida no 

Capítulo III (art. 60 ao art. 92) e, logo, as Disposições Finais Comuns (Capítulo 

IV, art.93 ao art. 97). 

Notadamente, como confirma Abreu (2004, p. 208), “a modificação mais 

significativa verificou-se na ampliação da competência dos Juizados. Todavia, 

não foi alterada a matriz ideológica, que preconizava a facilitação do acesso à 

justiça pelo cidadão comum, especialmente pela camada mais humilde da 

população”.  

O autor continua explicando que a ampliação das competências 

existentes na lei antecessora é o resultado da aplicação dos preceitos 

constitucionais já consubstanciados anteriormente: 

A Constituição Federal de 1998 inovou substancialmente em 
tema de juizados. [...] Num segundo plano, ampliou o concito 
de pequenas causas, até então adstrito a um critério 
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meramente valorativo de conteúdo econômico, incluindo, desta 
feita, as causas cíveis de menor complexidade, agora 
incorporando na definição da competência um critério 
qualitativo material, fundado na natureza da lide. A par disso, 
tornou obrigatória a criação desses juizados pelos Estados, 
conferindo-lhes competência concorrente para legislar sobre 
sua criação (ABREU, 2004, p. 206). 

 

Nesse contexto, Luiz Claudio Silva, (2005, p. 43) sintetiza: 

 

Ao nível de primeiro grau de jurisdição, os órgãos dos Juizados 
Especiais são organizados em secretaria; juiz de direito, quem 
despacha os processos, preside as audiências de instrução e 
julgamento e decide os pedidos; juiz leigo, que poderá também 
presidir a instrução e proferir sentença, a qual será submetida 
imediatamente ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir 
outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 
realização de atos probatórios indispensáveis; conciliadores 
nomeados pelo Tribunal de Justiça (recrutados 
preferencialmente dentre os bacharéis em direito), os quais 
presidirão somente as audiências conciliatórias, lavrando-se os 
termos dos acordos celebrados pelas partes em audiência. Ao 
nível de recursos, compete às turmas recursais apreciá-los, 
sendo integradas também por três juízes de primeiro grau, 
instaladas na própria comarca onde funciona o Juizado.. 

 

A Lei 9.099/95, no que concerne aos recursos cabíveis, pelo menos ao 

que parece, optou por reduzir significativamente o arsenal contestatório que 

nos é permitido pelo CPC simplificando o processo basicamente ao Recurso 

Inominado (equivalente ao Recurso de Apelação do NCPC), que é aplicada em 

sentenças desfavoráveis e submetida à análise da Turma Recursal Civil 

formado por 3 (três) juízes de 1º grau de jurisdição.  

E a princípio, este é o único recurso cabível da sentença neste juizado, 

visto que a aplicação dos Embargos de Declaração, somente se aplicará 

posteriormente por tratar-se de pedido de esclarecimento ao prolator da 

sentença para que suprima omissão, afaste obscuridade ou elimine contradição 

existente em seu julgado. 
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3.1  FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – FONAJE 

 

 

 Em 1997 foi instalado o Fórum Nacional dos Juizados Especiais – 

FONAJE3 conforme Pretel (2010) os objetivos elencados são: I – congregar 

magistrados do sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais dos Estados 

e Distrito Federal; II – Aperfeiçoar o sistema de Juizados Especiais e promover 

a atualização de seus membros pelo intercâmbio de conhecimentos e de 

experiências; III – Uniformizar métodos de trabalho, procedimentos e editar 

enunciados; IV – Analisar e propor projetos legislativos de interesse de 

Juizados Especiais; V – manter intercâmbio, dentro dos limites de sua 

finalidade, com entidades de natureza jurídica e social do país e do exterior.  

 De acordo com o regimento interno do FONAJE todos os magistrados 

que atuarem na área de Juizados Especiais são membros, desde a 

promulgação da Lei 9099/95 o Fórum é realizado duas vezes por ano, no qual 

são votados os enunciados visando interpretar e integrar a Lei 9099/95. 

Assim conforme Pretel (2010, p.02) “o enunciado, em termos jurídicos, 

assemelha-se a súmula [...] na qual servem para expressar a orientação de 

determinados julgadores acerca de um tema controvertido, objetivando divulgar 

a jurisprudência”. Vale ressaltar ainda que não é lei, não sendo obrigatória sua 

aplicação. 

Contribuindo com ainda temos Fernandes (2009, p.01).  

Os enunciados tratam-se tão somente de 
orientações procedimentais com o fim maior de 
padronização e uniformização nacional dos atos 
processuais praticados em todos os Juízos, não 
podendo, por conseguinte, sobrepor as 
legislações formais, tampouco o princípio da 
legalidade. A relevância dos Enunciados FONAJE 
não devem passar de orientações procedimentais, 
entendimentos comuns entre os juizados dos 
estados sobre a aplicação técnico-jurídica de 
determinados dispositivos, sejam da lei especial 

                                                           
3
 PRETEL, Mariana Pretel e. O Juizado Especial Cível, os enunciados do FONAJE e a 

legislação. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 22 set. 2010. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?colunas&colunista=151_Mariana_Pretel&ver=734>. 
Acesso em: 09 out. 2016. 



23 
 

seja da lei dos códigos de processos, no âmbito 
dos juizados especiais, para o deslinde dos casos.  

Nessa perspectiva os enunciados do FONAJE possuem grande 

importância na interpretação e aplicação da Lei 9099/95 especialmente com os 

Juizados Especiais com recomendações, orientações procedimentais. 

Por derradeiro, o Juizado Especial Cível, que deve se pautar nos 

princípios da oralidade, simplicidade e informalidade, contraria os seus próprios 

postulados, com exigências ainda maiores do que a justiça comum. 

Conforme Alisson Souza Dias (2016)4 ressalta a aplicabilidade ou não 

da nova sistemática da contagem de prazos processuais ao sistema do Juizado 

Especial, o mesmo enfatiza que o art. 219 da NCPC institui nova sistemática da 

contagem dos prazos em dia uteis, e o art. 1046 preserva a autonomia e 

aplicação dos procedimentos especiais. Nesse contexto afirma Dias (2016) a 

inexistência de regras especifica no sistema Juizado Especial acerca da 

contagem do prazo.  

Segundo Donizetti (2012), o prazo depende da análise do juiz, a 

Fazenda Pública e o Ministério Público não possuem o prazo quádruplo 

previsto no art. 188 do CPC.  

No entanto não se trata de questão pacífica e há entendimento 

doutrinário e jurisprudencial no sentido contrário, onde também se entende que 

deve ser computado o prazo em dobro para os litisconsortes com procuradores 

diferentes, em conformidade com o art. 191 do CPC. 

Diante do exposto Dias (2016) ressaltou que a XXXIX encontro do 

FONAJE realizado em junho do corrente ano em Macéio, editou o enunciado 

165 no qual indica que a orientação do art. 219 da NCPC é incompatível com a 

sistemática, com os critérios e princípios informadores dos juizados especiais e 

por isso não se aplicará ao sistema. Nessa perspectiva o mesmo ressalta que 

na prática a posição mais prudente é a contagem em dias corridos. 

                                                           
4
 DIAS, Alisson Souza. Os Juizados Especiais e o novo CPC: A questão da contagem dos 

prazos. Vídeo Youtube Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zPpZYYXTW-M. 
Acesso em 15 de out. 2016. 
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Vale ressaltar que o próximo fórum do FONAJE XL5 ocorrerá em 

novembro do corrente ano, ou seja, 2016  em Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 FONAJE. Disponível em: http://www.amb.com.br/fonaje/?p=36. Acesso em 02 de set. 2016. 

 



25 
 

4 COMPETÊNCIAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

 

Competência, em termos jurídicos, significa a qualidade pertencente ao 

juiz ou ao tribunal para conhecer e julgar determinada causa.  

Considerando que em um país como o Brasil, com um total 

aproximadamente de quase 206 milhões de habitantes, Rodrigues (2015, 

p.106) ressalta que de acordo com essa estimativa é fato que o número de 

conflitos surge a todo instante.  

[...] se todos os juízes habilitados para julgar todas as lides que 
aparecessem, [...] teríamos insegurança jurídica, desperdício 
de jurisdição e economia, inúmeros conflitos de competência, 
entre tantos outros problemas que não cabe aqui falar.  

Ao Juizado Especial Cível, segundo o artigo 3º da Lei n. 9.099/95 (em 

anexo), competem à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de 

menor complexidade. Por sua vez, Tourinho Neto e Figueira Júnior (2007, p. 

100), comentando o rol das matérias elencadas no artigo 3º, destacam:   

Tendo-se em conta que o rol das matérias elencadas no art. 3º 
(incisos II, III e IV) é meramente exemplificativo (não 
exaustivo), em sintonia com a orientação contida na 
Constituição Federal (art. 98, I), podemos afirmar que todas as 
demandas de valor não excedente a quarenta salários mínimos 
contendo lides de menor complexidade são da competência 
dos juizados especiais. Nesse sentido, entre outras, são da 
competência dos juizados especiais as seguintes ações 
(sempre com a aplicação do rito sumaríssimo da Lei 
9.099/1995): a) individuais de consumo; b) imobiliárias 
(despejo, renovatória, revisional de aluguel etc.); c) cobranças; 
d) ressarcitórias; e) declaratórias; f) constitutivas (positivas e 
negativas), g) alvarás; h) busca e apreensão fundada em 
alienação fiduciária ou venda a crédito com reserva de 
domínio; i) inibitórias; j) reivindicatórias de bens móveis; k) 
imissão de posse de bem móvel; l) possessórias mobiliárias.  

 

Cumpre destacar que, em nosso ordenamento jurídico, a competência 

civil é delimitada pelo valor da causa, pela matéria ou natureza da causa, pela 

hierarquia funcional e pelo território.  
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O valor da causa e o território sugerem competência relativa, ou seja, 

aquela competência que se prorroga quando não arguida tempestivamente por 

uma das partes. Vale lembrar que essa é a competência estabelecida pela Lei 

n. 9.099/95, ou seja, a competência dos juizados especiais não é absoluta, 

mas, sim, relativa.  

Já a matéria ou natureza da causa e a hierarquia funcional pressupõe a 

competência absoluta, que pode ser conhecida de ofício, e é inderrogável. 

Pertinente ressaltar que em matéria de competência a Lei n. 9.099/95 trouxe 

algumas peculiaridades. Esclarece Abreu (2008, p.218), as modalidades para 

definição de causas cíveis de menor complexidade entre elas: 

[...] qualquer que seja a matéria, desde que respeitado o valor 
de quarenta salários-mínimos; as hipóteses previstas no artigo 
275 do Código de Processo Civil, qualquer que seja o seu 
valor; as ações de despejo para uso próprio, de qualquer valor; 
a possessória sobre bens imóveis, desde que respeitado o 
valor de quarenta salários-mínimos. (ABREU, 2008, p.218) 
 

Assim, na primeira e quarta hipóteses, temos a competência delimitada 

pela matéria, desde que não ultrapasse a alçada dos quarenta salários-

mínimos. Já na segunda e terceira hipóteses, não houve preocupação do 

legislador com o valor, e sim com a matéria.  

Alguns artigos da Lei n. 9.099/95 demonstram, com clareza, a 

preocupação do legislador quanto à competência e, nesse sentido, o já citado 

artigo 3º elenca tanto as matérias que são de competência dos Juizados, 

quanto àquelas que deles se excluem. Dispõe do § 1° do artigo 3º que ficam 

excluídas da competência do procedimento as causas de natureza alimentar, 

falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública e, ainda, as relativas a 

acidentes de trabalho, ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de 

cunho patrimonial.  

Já no artigo 4º encontramos de forma muito clara a delimitação do foro 

competente para a propositura das ações perante os Juizados Especiais 

Cíveis. De seus três incisos extraem-se: i) é competente o foro do domicílio do 

réu, mas poderá o autor escolher o local onde o réu exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência 
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sucursal ou escritório; ii) a ação pode ter início no lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; iii) nas ações de reparação de danos de qualquer natureza, pode-

se ingressar com a ação no domicílio do autor ou do local do ato ou fato.  

Assim, em matéria de competência, pode-se concluir que a Lei 9.099/95 

buscou facilitar ao máximo as possiblidades de o autor ingressar com uma 

ação, seja porque não limitou a matéria, desde que respeitado o limite de 40 

salários-mínimos, ou porque ofereceu ao autor uma série de possibilidades 

quanto ao foro competente para que possa ingressar com a ação.  

Não há dúvidas que, em se tratando de competência, a Lei 9.099/95 

alcançou um de seus principais objetivos: facilitar o acesso à Justiça aos 

menos favorecidos economicamente. 

Como especificidade fundamental, Abreu (2004, p. 217) salienta que “os 

Juizados Especiais tem sua competência fixada em razão do valor da alçada, 

em decorrência da matéria e do foro” e avança neste quesito ao declarar que “o 

legislador federal definiu a competência conjugando os critérios de valor, 

matéria e condição da pessoa”. 

Além disso, compete, também, ao Juizado Especial Civil promover a 

execução de I – dos seus julgados e II – dos títulos executivos extrajudiciais 

(no limite da alçada, respeitando o § 1º do art. 8º). O mesmo autor completa: 

Dentre os critérios negativos de exclusão de competência, nos 
Juizados Especiais, foram enumeradas, no art. 3º, §2º, as 
causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 
da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de 
trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, 
ainda que de cunho patrimonial. (ABREU, 2004, p.218). 

 

Na mesma senda, conforme enumerado no artigo 8º da lei nº 9.099 é 

proibido ser parte o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da união, a massa falida e o insolvente civil É, ainda, 

importante ressaltar o dispositivo descrito no § 3º, da mesma lei, como limitador 

e implicativo na alçada da lide, como protagonizado por Silva (2006). 

É oportuno salientar que, superando o valor da causa ao valor 
da alçada e não sendo logrado êxito na conciliação das partes, 



28 
 

importa, consequentemente, em renúncia automática do crédito 
excedente, nada impedindo que o reclamante desista naquele 
momento, de prosseguir com a ação perante o juizado, 
buscando a via judicial comum [...] (SILVA, 2006, p.11). 

 

 

4.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A COMPETÊNCIA NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E O DIREITO COMPARADO. 

 

 

Buscando considerações referentes à competência nos Juizados 

Especiais Cíveis e o direto comparado, em outros países, como Inglaterra, 

Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, entre outros.   

Na Inglaterra, conforme Moraes e Neto (apud ABREU, 2008, p. 161-171) 

há dois tipos de juizados: oficial e não oficial.  

Conforme os autores supracitados na Inglaterra o valor da causa no 

juizado oficial era limitada a 100 libras esterlinas, havia a representação por 

advogado, a solução por arbitragem, considerando princípios da informalidade, 

a concentração dos atos processuais e uso de perícia, inclusive durante a 

audiência.  Não oficial era consensual, não existia em todas as circunscrições, 

o valor poderia ultrapassar 100 libras, havia  uma pequena taxa inicial,  cabe 

ainda acrescentar que o procedimento era simplificado, o julgador geralmente 

era um advogado não remunerado, o pagamento de despesas de peritagem 

era possível, era  vedada a representação por advogados. 

Nos Estados Unidos, segundo Abreu (2008) foram criados juizados de 

pequenas causas na maioria dos Estados, com  

A competência em razão do valor normalmente tem sido 
estipulada em até mil dólares (em Nova Iorque, até dois mil), 
tendo as seguintes características: (a) competência variável de 
100 dólares (em alguns Estados) a 2 mil dólares; (b) autor – em 
alguns Estados, somente o cidadão pode ser parte, em outros 
se possibilita à pessoa jurídica a condição de demandante, 
embora haja a preocupação de que a SmallClaimsCourt não se 
transforme em agência de cobrança de massa; (c) é exigida 
normalmente uma pequena taxa para a propositura da ação, 
reembolsada, a final, pelo vencido; (d) em alguns Estados a 
corte funcional em horário noturno, tendo inclusive intérpretes 
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de plantão para atendimento normalmente de porto-riquenhos 
e cubanos (Nova Iorque e Califórnia); (e) o procedimento é 
simplificado e informal – a parte comparece na corte e narra o 
fato e indica as testemunhas e provas. (ABREU, 2008, p.161-
171).  

Já na Austrália são denominados tribunais de pequenas causas, 

instituídos pelos Estados federados e, geralmente possuindo total autonomia 

administrativa. São características desses tribunais, conforme Abreu (2008, p. 

162)  

[...] competência: em razão do valor, em Queesland. Era até 
700 dólares australianos e nos outros tribunais de até mil 
dólares australianos” cabe ainda acrescentar que “envolve 
direito do consumidor e, em algumas regiões, locações tanto às 
pessoas físicas quanto as jurídicas, [...]” ainda ressalta o autor 
que “a representação por advogado geralmente proibida, 
exceto se as partes acordarem e não houver desvantagem 
para a parte não assistida, a critério do julgador. 

Por sua vez, Abreu destaca (2008, p. 163) que no Canadá, cada 

província tem poderes para instituir tribunais de pequenas causas. Suas 

características são: “competência varia de 400 a mil dólares canadenses, 

priorizadas as questões concernentes à cobrança e indenização por danos, 

excluindo-se causas envolvendo posse e propriedade, sucessão e crimes de 

difamação”.  

Na Itália criaram as Pretorias e os Conciliadores conforme Abreu (2008, 

p. 164) “a competência é estabelecida em razão do valor e da matéria. As 

reclamações trabalhistas e previdenciárias costumam ser atribuídas de forma 

exclusiva aos pretores”. 

Na Alemanha destacam-se segundo Abreu (2008, p.165) duas cortes a 

Corte Distrital (Landgericht)...] na justiça comum, definida a competência 

quando o valor da causa ultrapassa a 3 mil marcos alemães (1300 dólares)”. e 

a Corte Local(Amtsgericht), “sendo inferior, a competência e se faculta a 

presença de advogado”. 

Já na França, segundo Abreu (2008, p. 166) não existe um sistema de 

juizado de pequenas causas “existe, a figura do Conciliador de Vizinhança [...]. 

A competência do conciliador costuma ser ampla”.  
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São vizinhos que trabalham unipessoalmente, com amplas 
atribuições para promover a conciliação, resolvendo os 
conflitos de forma equitativa; podem também assessorar e 
aconselhar, desde que combinem os atributos de competência 
e imparcialidade. (...) Devem ainda ouvir as partes (que 
poderão ou não estar assistidas por profissionais), propor uma 
solução e se possível redigi-las, devendo aquelas assinar. (...) A 

competência do conciliador de vizinhança é ampla, excluindo 
apenas as questões entre particulares e o Estado, 
arrendamento rural, conflitos individuais do trabalho e questões 
sobre o estado civil das pessoas. Admiti-se a conciliação 
também para a indenização por dano causado por delito, salvo 
de solicitado na esfera penal. 
 
 

Expõe Abreu (2008, p.167) que na Rússia foi instituída as cortes do povo 

na qual “atendiam nos distritos urbanos e rurais e habitualmente atendem a 

quase todos os casos cíveis ou criminais”.  

Na China, conforme Abreu (2008, p.168) não há registro de juizado de 

pequenas causas, “seguem a filosofia de Confúcio no qual o homem sábio 

resolve suas diferenças amigavelmente é o idealizado nesse principio”. 

Com relação aos Juizados na América Latina, Abreu (2008, p.169) 

esclarece que “no México há a Justiça de Paz, desde 1913, com competência 

mista para o cível (fixada em razão do valor em até 5 mil pesos mais ou menos 

mil reais) e para o crime (para a pena de prisão para o máximo de um ano)”. 

Cabe ainda acrescentar que o autor descreve que “Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Uruguai e Chile há os Juzgados de Mínima Cuantía6, usualmente 

com procedimentos breves e concentrados”. Enfatiza que, “na Colômbia, as 

controvérsias são julgadas por jueces municipales7; na Costa Rica, por 

alcades; na Guatemala, por jueces de paz e, à sua falta, por alcades 

municipales 8ou os concejales9 como jueces menores10 no Uruguai, por jueces 

de paz, com alçada de 100 dólares;”. De acordo com Abreu (2008, p.170) no 

Chile há procedimentos especiais, sendo as causas classificadas, em razão do 

valor, em de mínima cuantía e menor cuantía.  

                                                           
6
 Tribunais de Pequenas Causas. 

7
 Juízes Municipais. 

8
 Prefeitos Municipais. 

9
 Vereadores. 

10
 Juízes menores. 
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Nota-se, pela exposição do autor que muito embora cada país adote seu 

próprio sistema, em nenhum deles existe uma estrutura específica a exemplo 

dos Juizados Especiais brasileiros, que possuem inclusive previsão 

constitucional.  

 

4.2 O ÔNUS JUDICIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

 

Ônus da prova é utilizado segundo Dimas (2015), para definir quem 

responsável por sustentar uma afirmação ou conceito e deve oferecer as 

provas necessárias para sustentá-la.  

O Juizado Especial atende, primordialmente, como já mencionado, as 

demandas jurídicas de menor valor e complexidade caracterizando-se como 

indicador financeiro.  

Dentre suas prerrogativas, Santos e Chimenti (2010) citam a isenção de 

qualquer ônus ao demandante, ou seja, não existe a cobrança de qualquer 

custo para ingressar comum à ação. Necessitará, sim, de depósito / custas 

quando do preparo de Recurso de qualquer natureza (normalmente 

Inominado). 

Esta análise superficial não leva em conta o ônus da morosidade e da 

lentidão dos Juizados Especiais Cíveis; ademais não considera também, os 

custos com recursos, advogado, sucumbências e o ônus probatório. 

Terhorst (2013) afirma uma incidência muito pequena de recursos 

oriundos dos Juizados Especiais Cíveis. Isso denota a forma institucional de 

promover, em um primeiro momento, a conciliação e celeridade do processo 

com, inclusive, inviabilidade do recurso sob a ótica financeira.  

Na prática, implica que o demandante fique obrigado ao acordo ou à 

sentença desfavorável, caso sua lide esteja alçada em valores reduzidos. 
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O excesso de formalismo do judiciário é reforçado por Silva (2006) 

quando afirma que os Juízes, ao se esquivar da aplicação dos preceitos e 

princípios norteadores nos Juizados Especiais, limitam o desenvolvimento do 

órgão; consequentemente, oneram temporalmente os litigantes. 

Silva (2000, p. 9) especifica tais atos ressaltando que não podemos 

permitir “que os julgadores transformem o Juizado Especial em mais um órgão 

da Justiça Comum dilatando as fases do procedimento em razão de 

equívocos”.  

Diante do exposto o autor supra referido, apresenta os equívocos no rol 

abaixo 

a) Inquirindo testemunhas pelo sistema tradicional, 
datilografando os depoimentos prestados, quando deveriam ser 
gravados pelo sistema de gravação magnética; b) Permitindo a 
realização de perícias técnicas, o que não é recomendado pelo 
procedimento, e sim tão-somente a perícia informal; c) 
Declinando da competência, ainda que para outro Juizado 
Especial Cível, quando deveria extinguir o feito quando não for 
de sua competência a apreciação da causa; d) Abrindo-se vista 
dos autos à parte contrária para manifestar-se sobre 
documentos acostados aos autos, quando o momento oportuno 
para este fim é a audiência de instrução e julgamento; e) 
Recebendo recursos não previstos na legislação que regula o 
procedimento das ações de competência dos Juizados 
Especiais Cíveis; f) Suscitando conflito negativo de 
competência, quando deveria extinguir o feito concluindo que 
não é de sua competência a apreciação da causa; g) 
Indeferindo a petição inicial de reclamação que visa à 
reparação de danos causados em apartamentos em 
decorrência de vazamento hidráulicos ou esgotos, por entender 
complexa a ação e a possível necessidade de realização de 
prova pericial, quando deveria permitir a realização da 
audiência conciliatória das partes, pois 90% dessas ações 
terminam em acordo etc. (SILVA, 2000, p.09). 

 

Dessa forma o reiterado comportamento similar nos Juizados Especiais 

afronta o propósito legal e o interesse social. Em se tratando de ônus 

probatório, sob a ótica dos menos favorecidos, o acesso à Justiça se distância 

ainda mais.  



33 
 

Na sua grande maioria são questões relacionadas a consumo de bens e 

serviços que, naturalmente, são constituídos em contratos com vasta 

fragilidade jurídica ou, ainda, verbal. Resta, senão, a técnica jurista de 

“inversão do ônus da prova “como respaldo das alegações do demandante”“. 

Em artigo publicado por Vianna (2006, p. 1) ressaltou-se a dificuldade 

com relação à produção da prova. ”Diante disso, são imprescindível que se 

conheçam os instrumentos à disposição do consumidor para a defesa dos seus 

direitos. e a possibilitando a inversão do ônus da prova a seu favor”. 

O juiz pode determinar, em situações excepcionais a inversão do ônus 

da prova, mas não pode exigir que uma das partes tenha ônus de demonstrar 

aquilo que não pode, devido a impossibilidade material. 

 Ainda enfatiza Frigini (2000) que a outra pode fazer a contraprova sem 

maiores sacrifícios. A opção pela inversão do ônus da prova, atende ao 

principio da igualdade de armas, o principio da igualdade material e portanto, 

do devido processo legal 

 

 

4.3 A CELERIDADE NO JUIZADO ESPECIAL 

 

De acordo com o artigo 2º da Lei 9.099, que enuncia a celeridade, 

parece apenas contextualizar a matéria, mantendo-se muito distante de sua 

aplicação. 

Segundo Corrêa (2008) das reclamações recebidas no Juizado Especial 

da Capital paranaense 48,97% tiveram sua audiência conciliatória marcada 

para, no mínimo, mais de três meses depois; sendo que, destas, a maioria 

ultrapassou os cinco meses.  

É um índice tão alarmante como a de que apenas 2,08% de todas as 

reclamatórias pesquisadas tiveram sua audiência marcada para até 15 dias, ou 

seja, como determina a lei.  
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Comprova-se, assim, que em apenas 2% dos casos foi aplicado o 

conceito principio lógico da celeridade atribuída pela lei.  

Corrêa (2008, p.12) ainda ressalta que além do preceito orientador, é 

também desconsiderado o art. 16 da mesma lei, mesmo sendo este taxativo: 

“[...] a realizar-se no prazo de quinze dias”. É notório que a massa de 

demandas do juizado especial é, ou deveria ser por força de sua 

especificidade, sobre litígios da pouco valor. Isto significa ser evidente que o 

litigante o faz pela gravidade de sua necessidade. 

No entanto, conclui Corrêa (2008) deparando-se com a letargia e a 

morosidade já na simples anotação de sua audiência conciliatória ao que lhe 

resta senão descrédito. 

O tema é muito bem abordado por Corrêa (2008, pag.13), esclarecendo 

que, na audiência conciliatória, busca-se a transição das partes, “que caberia 

ao Juiz a aplicação de sanções para quem não realizar acordo, enfraquecendo 

a parte mais fraca e alongando demasiadamente o processo”. 

Além desta morosidade institucional, quando marcada, este litigante 

corre o sério riso de a conciliação ser infrutífera ou injusta. Como, por exemplo, 

a outra parte não sofrer qualquer sansão em decorrência de uma oferta irrisória 

ou vexatória esta acaba usando a conciliação como elemento protelatório.  

 

4.4 A “GRATUIDADE” NO JUIZADO ESPECIAL 

 

A gratuidade prevista na Lei 9099/95 é restrita ao primeiro grau de 

jurisdição conforme o art. 54. Santos (2010, p.31) ressalta que, a “gratuidade 

[...] contribui em muito para que o povo se sinta encorajado a procurar o auxílio 

do poder judiciário” ainda afirma que “os juizados derrubaram a barreira 

econômica que afastava o povo da justiça”.  

Pontes de Miranda (2007, p.705) ao tratar do tema gratuidade e carência 

ressalta que o beneficio “da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de 

despesas, [...]” 
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Nessa perspectiva a impressão que temos é que os demandantes neste 

juízo, em sua maioria, são pessoas de limitação cultural e financeira e dispõe 

de poucos recursos probatórios.  

Cabe ainda acrescentar que o Juizado Especial foi concebido para 

ampliar o acesso à Justiça e não para restringi-lo. 

Estes prováveis demandantes são prejudicados quando da requisição da 

justiça gratuita, como um direito constitucional, sempre que lhes são imputados 

à aplicação subsidiária das exigências probantes contrárias ao art. 4º da lei 

1.060/50 e agora o art.98 do NCPC por este artigo basta à declaração de 

próprio punho para o reclamante ter seu direito garantido. 

Para viabilizar o acesso à Justiça, tê-la mais célere e “informal” o 

legislador tenta reduzir a visão meramente processualista; muito combatida 

anteriormente.  

Contudo, esta pretensão esbarra na excessiva e rigorosa aplicação 

subsidiária da própria lei regulamentadora, o Código Civil. O julgador, 

processualista por sua natureza, foca na retórica aplicada à justiça “comum”: “A 

simples afirmação por parte daquele que se diz carente de recursos para arcar 

com os ônus do processo não é suficiente para o deferimento da benesse, 

sendo necessária a comprovação real de tal situação conforme apresenta 

Dimas (2015)  

A especificidade da lei 9.099 já a limitou em matéria e a alçada. Trouxe 

facilitadores importantes, concentração dos atos, a oralidade e a simplicidade; 

não são, portanto, exagero (para não dizer procrastinação) tais exigências às 

partes? Se o legislador inclinou para a compreensão popular da lei e, entre 

outras benesses, ao consentir a Justiça Gratuita exige unicamente à 

declaração de próprio punho direcionada ao juízo julgador da lide, porque os 

magistrados dos Juizados Especiais julgam a benesse na via contrária da 

necessidade popular, sempre escorado na rigidez legal? Entre indeferir, 

recorrer e “re-julgar” o pedido da Justiça Gratuita quanto tempo não é 

consumido na demanda? Imagina o magistrado que pode se tratar de um 

requerente vendedor ambulante? Um pedreiro analfabeto? Uma humilde 
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costureira? Ou tantos outros brasileiros trabalhadores informais sem carteira 

assinada, conta bancária ou relação comercial se não aquela exclusivamente 

laboral. Este é o que a justiça não alcança e, contrariamente, para este é que 

foi criado os Juizados Especiais. 

Frigini (2000, p.13) ainda esclarece que o Juizado Especial “não 

representa uma justiça especializada porque não faz parte dos órgãos do poder 

Judiciário descrito no art. 92 da Constituição Federal, mas, insere-se no 

contexto da justiça comum”.  

Ainda com as conhecidas dificuldades estruturais e operacionais do 

sistema dos Juizados através de uma ou outra apreciação injusta de cunho 

genuinamente acadêmico, mais de duas décadas em vigor da Lei 9.099/95, 

são evidentes os efeitos positivos alcançados pelos Juizados Especiais. 

O ano de 2016, como Novo Código de Processo Civil - NCPC que, no 

mês de Março, passou a vigorar, entendemos que o CPC anterior, em vigor 

desde 1974 é revogado, trazendo uma série de mudanças que buscam conferir 

uma nova dinâmica para Processo Civil no Brasil, adaptando-o à realidade 

atual. 

Assim afirma Gajardoni (2016, p.01) sem detrimento de alterações 

pontuais requeridas “pela própria Lei 13.105/2015 na lei 9.099/95  cuja 

reverência não há equívoco sobre a sua aplicação e precipitação, deixando-se 

entusiasmar por uma série de outras normas do Novo CPC”. 

Dessa forma cabe frisar que não, percam os Juizados o que eles 

possuem de mais valioso: a naturalidade, a oralidade e a eficácia. 
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5 APLICAÇÃO DO NOVO CPC 

 

 A lei 13.105/15 revogou o Código de 1973, e trouxe uma série de 

mudanças que buscam promover nova dinâmica no Processo Civil brasileiro, 

adequando-o à realidade. Conforme Donizetti11 (2016), fez parte da comissão 

de juristas do novo código de processo civil, o mesmo ressalta que é um novo 

código  e não só alterações pontuais, ressalta que essas alterações começa 

pela própria estrutura. 

O CPC/15, em vigor desde 18 de março do corrente ano, apresenta, 

como ressalta Dimas (2015), elenca algumas mudanças como dever do juiz de 

ouvir as partes, fundamentação de sentenças, reforço dos precedentes, regime 

único de tutela de urgência, negócios jurídicos processuais e correção de 

distorções práticas. 

Uma alteração na regra para contagem dos prazos processuais também 

faz parte do novo CPC, enfatiza-se que conforme o art. 219 os prazos em dias 

nessa nova apresentação passam a ser contados nos dias úteis. 

 No entanto, essa alteração está causando divergência em se tratando 

dos Juizados Especiais, pois, a Lei 9099/95 em seu art. 2 estabelece que a 

tramitação no Juizado será pela celeridade deixando margem para 

subentender que a contagem dos dias deve ser corridos.  

Nessa perspectiva, o Fonaje - Fórum Nacional de Juizados Especiais 

divulgou em nota técnica 1/16 afirmando que a contagem prevista no novo 

Código não se aplica ao JEC, sobretudo pela "incompatibilidade com o critério 

informador da celeridade".  

 Diante desse impasse, alguns Estados aderiram conforme previsto no 

CPC/15 outros não. Conforme Dimas (2015) no Estado do Paraná - PR, foi 

readaptado o sistema Projudi, passando dessa forma a contabilizar os prazos 

                                                           
11

 < https://www.youtube.com/watch?v=LE327zNLDxI> 
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em dias corridos, até que haja a formação de jurisprudência sobre o tema. 

Andrighi (2015, p.19) contribui ressaltando que: 

 
O juiz, nos Juizados Especiais, tem como matéria-prima para a 
condução do processo, não uma miríade de regras escritas, 
mas poucas normas, que ao lado dos princípios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 
lhe darão o rumo na condução do processo até seu desenlace. 
O que a sociedade espera dos Juizados Especiais, em seus 
vinte anos, é dinamismo para se adaptar aos novos tempos; é 
uma atuação que tenha capilaridade, atingindo os rincões de 
nosso país e as populações lá existentes. 
 

 Nessa perspectiva o novo CPC com relação aos prazos não garante 

esse dinamismo, e a morosidade nos Juizados pode prevalecer. 

 Gajardoni (2016, p.03) ressalta que o Novo CPC, “de modo adequado, 

disciplina a questão da fundamentação das decisões judiciais” ainda corrobora  

a aplicação aos Juizados Especiais do regramento lá contidos, 
especialmente no art. 489 que determina o enfrentamento de 
todas as questões que, em tese poderiam infirmar a conclusão 
adotada pelo órgão julgador – é duro golpe contra a celeridade 
e simplicidade do processo oral e sumário dos Juizados. 

 Segundo Gonçalves (2008, p.04) no processo civil, os embargos de 

declaração “são espécies de recurso com finalidade o esclarecimento de 

decisão judicial, por meio do saneamento de erros e vícios de obscuridade, 

contradição ou omissão nela contidas” o autor ainda ressalta que a função dos 

embargos declaratórios é complementar ou esclarecedora da decisão do 

magistrado. 

Desse modo, os embargos são julgados pelo próprio órgão que proferiu 

a decisão, e deverão ser opostos no prazo de cinco dias. Em regra 

interrompem a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos. 

Nessa perspectiva, Cárceres (2016, p.01) ressalta que a lei do Juizado 

Especial Civil é própria e especifica, e diz que “o NCPC não deve impactar no 

Juizado Civil [...] teoricamente deve ser aplicado em sede de Juizado Especial”.  

Enfatiza ainda que obviamente a prática nos releva situações muitos adversas 
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e afirma que muitos juízes aplicam regras do CPC vigente nos Juizados 

Especiais Civil. 

A regra de hoje tendo subsídio teórico Cárceres (2016) é de que o 

Recurso de Embargo Declaração quando é aplicado a justiça comum (Estadual 

e Federal) esse Recurso interrompa o prazo para outros recursos. 

No Juizado Especial Civil lei 9099/95 também prevê a possibilidade de 

Embargos de Declaração contra a sentença proferida em sede de Juizado 

Especial Civil o prazo para imposição é de cinco dias, ao contrário da justiça 

comum, no Juizado Especial a oposição dos Embargos suspendem o prazo 

para outros recursos. 

Cárceres (2016) enfatiza que suspender não é interromper. No Juizado 

Especial Civil o recurso é inominado com prazo de dez dias.  

Com o impacto do NCPC no Juizado os embargos que até então eram 

suspendidos com a regra atual serão interrompidos. Vale ressaltar que o NCPC 

não alterou a lei do Juizado Especial para colocar a apelação12. 

Diante do exposto, antes do NCPC no Juizado Especial Civil o Embargo 

e Declaração suspendia o prazo; após o NCPC interrompe o prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Recurso exclusivo da Justiça Comum. 
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CONCLUSÃO 

 

 O Estado moderno tem como uma de suas primordiais funções aquela 

de dirimir conflitos e vem efetivamente exercendo ao longo do tempo, de 

maneira quase exclusiva, a função de pacificação social por meio da jurisdição. 

Diante do exposto, o presente teve por intento apresentar uma breve 

abordagem a respeito dos Juizados Especiais  e o impacto do Novo Código de 

Processo Civil – NCPC. 

Na verdade, com o Juizado Especial, o Estado-Juiz deixa de ser o único 

responsável pela resolução dos conflitos. Além da morosidade que gera 

descrença na justiça assim promovendo meios alternativos aos litigantes, que 

possam facilitar o acesso à justiça sem passar pela demora e pelos altos 

custos de uma tutela jurisdicional convencional, de modo a garantir os 

postulados constitucionalmente previstos oportunizando o acesso a justiça a 

todo e qualquer cidadão de forma célere e eficaz.   

Com o advento do Novo CPC, e suas divergências espera-se  que 

essas, não dissolvam a força dos Juizados Especiais, que possui técnicas 

processuais diferenciadas e a especificidade da simplificação dos 

procedimentos sendo uma solução para o sucesso das suas demandas e não 

percam os Juizados o que eles possuem de mais valioso: a naturalidade, a 

oralidade e a eficácia. 

Assim, conclui-se que o Juizado Especial Cível é um órgão de justiça 

comum regida pela Lei n 9099/95 implementada com o objetivo de fornecer 

solução rápida às demandas mais simples, apresentando uma nova proposta 

de procedimentos para tratar esses conflitos.  
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